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Gilberto Mestrinho PMDB  Roberto Saturnino PSB 
Bernardo Cabral PFL  Nilo Teixeira Campos BLOCO 
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Paulo Souto PFL  Tasso Rosado PMDB 
Antonio Carlos Magalhães PFL  Geraldo Melo BLOCO 
Djalma Bessa PFL  José Agripino PFL 
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Luiz Pontes BLOCO  Pedro Simon PMDB 
Lúcio Alcântara BLOCO  Emília Fernandes BLOCO 
Sergio Machado BLOCO  José Fogaça PMDB 

DISTRITO FEDERAL  RONDÔNIA 
Valmir Amaral PMDB  Amir Lando PMDB 
José Roberto Arruda BLOCO  Fernando Matusalém BLOCO 
Lauro Campos BLOCO  Moreira Mendes PFL 

ESPÍRITO SANTO  RORAIMA 
Paulo Hartung BLOCO  Mozarildo Calvacanti PFL 
Gerson Camata PMDB  Marluce Pinto PMDB 
Ricardo Santos BLOCO  Romero Jucá BLOCO 
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Mauro Miranda PMDB  Geraldo Althoff PFL 

MARANHÃO  SÃO PAULO 
Bello parga PFL  Eduardo Suplicy BLOCO 
Edison Lobão PFL  Pedro Piva BLOCO 
João Alberto Souza PMDB  Romeu Tuma PFL 

MATO GROSSO  SERGIPE 
Antero Paes Barros BLOCO  Maria do Carmo Alves PFL 
Carlos Bezerra PMDB  Antonio Carlos Valadares PSB 
Jonas Pinheiro PFL  José Eduardo Dutra BLOCO 

MATO GROSSO DO SUL  TOCANTINS 
Ramez Tebett PMDB  Eduardo Siqueira Campos PFL 
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       I N D I C E    T E M Á T I C O 
 
 
 
ACIDENTE DO TRABALHO 
 
 Satisfação com a prioridade do Governo em relação à qualidade e 
segurança dos trabalhadores brasileiros. Inserção, no âmbito do Programa 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP, da chamada Meta 
Mobilizadora Trabalho, cujo objetivo é alcançar uma significativa redução 
do número de acidentes fatais. Sen. Edison Lobão.  054 
 
 
(ALCA) 
 
 Considerações sobre a viagem do Presidente Fernando Henrique 
aos Estados Unidos, para tratar da criação da Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. Sen. Lauro Campos. 022 
 
 Necessidade para que o Brasil se fortaleça e o Senador defende 
que a integração à Área de Livre Comércio das Américas (Alca) se dê no 
prazo de cinco anos, para que o país se conscientize das potencialidades 
de longo prazo e dos perigos imediatos dessa integração. Sen. Ney 
Suassuna. 095 
 
 
(ANS) 
 
 Críticas à Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos 
médico-hospitalares considerados de alta complexidade. Sen. Tião Viana. 195 
 
 Solicitação à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
para revisão da portaria que excluiu dos planos de saúde a cobertura de 
343 itens de serviços médico-hospitalares. Sen. Sebastião Rocha. 262 
 
 
(BESC) 
 
 Apoio à manutenção do Banco do Estado de Santa Catarina – 
BESC, como instrumento oficial de fomento ao desenvolvimento 
econômico e social. Sen. Casildo Maldaner. 323 
 
 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
 
 Associa-se ao discurso do Senador Pedro Simon, com relação à 
Campanha da Fraternidade. Sen. Edison Lobão. 444 
 
 Elogios à escolha, pela CNBB, do tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano: “Vida sim, drogas não”. Sen. Lúcio Alcântara. 515 
 
 Enfoque da Campanha da Fraternidade deste ano, sob o tema 
”Vida sim, drogas não“, com destaque à conscientização da sociedade, 
promovida pela CNBB. Sen. Casildo Maldaner. 544 
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CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
 
 Satisfação com a criação e implantação do Campus Universitário 
da Região Norte-Matogrossense. Sen. Carlos Bezerra. 277 
 
 
(CEF) 
 
 Apelo à Caixa Econômica Federal para acordo com os ocupantes 
do conjunto residencial Marco Zero, em Macapá. Sen. Sebastião Rocha. 262 
 
 
CINEMA 
 
 Registro do relatório da Subcomissão de Cinema do Senado, que 
cria, em caráter permanente, a Subcomissão de Cinema, Comunicação 
Social e Informática. Sen. Francelino Pereira. 347 
 
 
(CNBB) 
 
 Comentários sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, 
realizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, sobre 
o tema: “Vida sim, drogas não”. Sen. Pedro Simon. 364 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Congratulações à Sociedade Brasileira de Cardiologia pela 
promoção da XXI Semana do Coração, realizado em setembro último para 
comemorar o transcurso do “Dia Mundial do Coração”, no Brasil. Sen. 
Carlos Patrocínio. 456 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
 Acredita que o Brasil está sendo modificado pela fortalecimento 
das instituições, é necessário punir, investigar e obedecer ao devido 
processo legal. Sen. Geraldo Melo. 126 
 
 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
 
 Anúncio da apresentação de requerimento perante a Comissão de 
Assuntos Econômicos, destinado ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE, com o objetivo de saber as razões que impedem 
aquele órgão de conter as práticas de preços abusivos, em particular, no 
setor médico-hospitalar. Sen. Eduardo Suplicy. 549 
 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
 Preocupação com os efeitos decorrentes da publicação, pela 
Comissão de Valores Mobiliários, de edital de audiência pública sobre 
mudanças no sistema de parceria na criação de gado no país. Sen. Jonas 
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Pinheiro. 047 
 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 
 Relatório das atividades do conselho administrativo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). Sen. Mauro Miranda. 034 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
 Considerações sobre a posição do presidente dos Estados 
Unidos, George W.Bush, ignorando o Tratado de Kyoto. Sen. Paulo 
Hartung. 094 
 
 Considerações sobre a obsolescência do Metrô de Brasília e a 
gestão do Governador Joaquim Roriz. Sen. Lauro Campos. 321 
 
 
(COPEL) 
 
 Posicionamento contrário da população paranaense a respeito da 
possível privatização da COPEL – Companhia Paranaense de Energia 
Elétrica. Sen. Álvaro Dias. 029 
 
 
CORREGEDORIA 
 
 Importância da criação da Corregedoria-Geral da União, saudando 
a designação da Procuradora Anadyr de Mendonça Rodrigues para 
exercer a direção da parte. Sen. João Alberto Souza. 455 
 
 Remessa à Corregedoria-Geral da União de denúncias 
envolvendo o Senador Antonio Carlos Magalhães. Sen. Renan Calheiros. 541 
 
 
CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO 
 
 Comentários sobre a criação pelo poder executivo da criação da 
Corregedoria Geral da União. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 099 
 
 
(CPI) 
 
 Indignação pelo posicionamento contrário do Governo Federal à 
instalação da CPI da corrupção. Sen. Roberto Requião. 025 
 
 Lamenta declarações atribuída ao ministro da Justiça, José 
Gregori, ao propor a criação da CPI da Corrupção, utilização dos mesmos 
princípios pela ditadura militar disse estar surpreso com o fato de um 
democrata como Gregori lançar mão de argumentos utilizados pela 
ditadura militar contra quem combatia a corrupção naquela época. Sen. 
José Eduardo Dutra. 102 
 
 Registro de passeata a realizar-se hoje, nesta capital, em favor da 
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instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
denúncias de corrupção em diversos setores do Governo. Sen. José 
Eduardo Dutra. 229 
 
 Participação de S. Exª em manifestação pública pela instalação da 
CPI da Corrupção. Sen. Ademir Andrade. 273 
 
 
DOENÇA 
 
 Preocupação com o ressurgimento de moléstias infecciosas e 
parasitárias no Brasil. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 266 
 
 
ECONOMIA 
 
 Conseqüências da instabilidade financeira mundial e da alta 
concentração de renda para o desenvolvimento econômico brasileiro. Sen. 
Ricardo Santos. 229 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Registro da regulamentação, pela prefeitura de São Paulo, de 
diversos programas sociais, com destaque para o Programa de Garantia 
de Renda Mínima associada à Educação. Sen. Eduardo Suplicy. 232 
 
 
ELETRONORTE 
 
 Defesa da privatização da Eletrobrás e da Eletronorte. Sen. 
Edison Lobão. 313 
 
 
ELOGIO 
 
 Elogios ao gesto dedo ação de imóvel no Morro da Urca, na 
cidade do Rio de Janeiro, à cultura do Rio por músico carioca Ricardo 
Cravo Albim. Sen. Roberto Saturnino. 126 
 
 Elogios aos esforços do Ministério da Saúde no sentido de 
proporcionar à população, remédios mais baratos com a adoção dos 
produtos genéricos. Sen. Ramez Tebet. 342 
 
 
EMBAIXADA DO BRASIL 
 
 Comentários sobre o relatório da embaixada brasileira em 
Washington visando apoio dos setores econômicos. Sen. Lúcio Alcântara. 130 
 
 
(EMBRAPA) 
 
 Elogios ao trabalho desenvolvido no Maranhão pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, no beneficiamento de 
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coco babaçu. Sen. Edison Lobão. 362 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2001, tendo como 
primeiro signatário o senhor Antero Paes de Barros e outros senhores 
Senadores que revogam o dispositivo da Constituição Federal. À 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen. Antero Paes de 
Barros.  102 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que acresce § 5º ao 
art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: Art. 64 § 5º: ”Terá 
início pelo Senado a discussão e votação dos Projetos que interfiram nas 
relações federativas“. Sen. Jefferson Péres.  162 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera 
dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de 
guardas municipais). Sen. Arlindo Porto. 175 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera 
dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de 
guardas municipais). Sen. Mozarildo Cavalcanti. 175 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera 
dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de 
guardas municipais). Sen. Romeu Tuma. 175 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera 
dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de 
guardas municipais). Sen. Tião Viana. 175 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que acresce § 5º ao 
art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: Art. 64 § 5º: ”Terá 
início pelo Senado a discussão e votação dos Projetos que interfiram nas 
relações federativas“. Sen. Waldeck Ornelas.  162 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Casildo Maldaner. 236 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Eduardo Suplicy. 236 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Hugo Napoleão. 236 
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 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Jader Barbalho. 236 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Ney Suassuna. 236 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Osmar Dias. 236 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, 
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre os 
benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Ricardo Santos. 236 
 
 Defesa da aprovação de Proposta de Emenda à Constituição de 
sua autoria, que possibilitará a observância do princípio federativo no 
momento da escolha dos magistrados que integrarão o Superior Tribunal 
de Justiça – STJ. Sen. Tião Viana. 318 
 
 Proposta de emenda à constituição nº 8, de 2001, tendo como 
primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que altera a redação do inciso 
IV do art. 52 da Constituição Federal, para incluir os chefes demissões 
diplomáticas de caráter transitório, incumbidas das funções que especifica, 
entre as autoridades cuja escolha seja aprovada previamente pelo Senado 
Federal, por voto secreto, após argüição em sessão secreta. Sen. Osmar 
Dias.  561 
 
 
ENDEMIA 
 
 Críticas à falta de controle do Governo aos surtos endêmicos no 
País. Sen. Ramez Tebet. 342 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Insatisfação com a proposta de privatização do setor Elétrico 
brasileiro. Sen. Roberto Requião. 025 
 
 Posicionamento contrário à privatização do setor elétrico nacional. 
Sen. Roberto Freire. 151 
 
 Aplauso ao programa de redução de consumo de energia elétrica, 
lançado pelo Governo Federal. Necessidade de incentivos ao setor privado 
nacional para geração de energia. Sen. Leomar Quintanilha. 310 
 
 Análise da crise do fornecimento de energia elétrica no País. Sen. 
Paulo Hartung. 564 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 Contentamento com a distribuição de kits tecnológicos para as 
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escolas rurais do Estado do Tocantins, destinados ao aprimoramento do 
ensino fundamental. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 335 
 
 
ESTAGIARIO 
 
 Apelo ao Governo por medidas que inibam a prática adotada por 
empresários a respeito do emprego disfarçado (estagiários). Sen. Ademir 
Andrade. 055 
 
 
EXPOSIÇÃO 
 
 Convite aos Senadores para a exposição “Êxodo”, do fotógrafo 
Sebastião Salgado, às 18 horas no Salão Negro. Sen. Eduardo Suplicy.  194 
 
 
(FAB) 
 
 Apelo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
sentido de que libere verbas para a Força Aérea Brasileira, a fim de que 
possa dar continuidade ao trabalho de solidariedade que desenvolve na 
região amazônica. Sen. Tião Viana. 564 
 
 
FINANCIAMENTO 
 
 Considerações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste. Sen. Mauro Miranda. 206 
 
 
(FUNASA) 
 
 Louvor à iniciativa da Fundação Nacional de Saúde pela 
implantação de critérios de avaliação da qualidade da vigilância 
epidemiológica nos Estados brasileiros. Sen. Tião Viana. 564 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem pelo transcurso dos 266 anos de emancipação 
política de Niquelândia/GO, no último dia 19 de março. Sen. Mauro 
Miranda. 279 
 
 Homenagens pelo transcurso dos 50 anos de existência do 
Colégio Christus, no Ceará. Sen. Lúcio Alcântara. 457 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Agradecimento às manifestações de solidariedade e pesar pelo 
falecimento de sua mãe, Elça Morais Xavier, ocorrido em Santa na do 
Livramento (RS), na semana passada. Sen. Emilia Fernandes. 125 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Governador Mário Covas. Sen. 
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Romeu Tuma. 336 
 
 
(IBGE) 
 
 Análise de dados do setor industrial brasileiro no ano de 2000, 
recentemente divulgados pelo IBGE para a região Nordeste e, 
particularmente, para o Estado do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara. 053 
 
 Comentário aos resultados do recenseamento do IBGE, que alerta 
para o crescimento das favelas no País. Sen. Lúcio Alcântara. 204 
 
 Reflexões sobre os dados do IBGE referentes à concentração de 
renda no País. Sen. Roberto Saturnino. 258 
 
 Análise dos dados do IBGE relativos ao desenvolvimento 
educacional brasileiro. Sen. Carlos Patrocínio. 325 
 
 Análise de dados divulgados pelo IBGE, que possibilitam o 
questionamento ao modelo de desenvolvimento brasileiro, com ênfase na 
dívida social relacionada à melhoria na distribuição de renda e à igualdade 
de oportunidades. Sen. Paulo Hartung. 513 
 
 
IDOSO 
 
 Necessidade de uma legislação que proteja os idosos. Sen. 
Leomar Quintanilha. 270 
 
 
IMPRENSA 
 
 Comentários à matéria publicada no Jornal do Brasil , sobre a 
importância de investimentos em energia elétrica no País. Sen. Nabor 
Júnior.  017 
 
 Indignação com a publicação da Revista EXAME sobre o 
município de Santa Cruz do Capibaribe em que acusa os comerciantes 
locais de viverem na informalidade. Sen. Roberto Freire. 130 
 
 Repostas enviadas à revista IstoÉ, acerca de reportagem sobre 
sua gestão frente ao Ministério da Previdência. Sen. Waldeck Ornelas. 193 
 
 Necessidade de apuração de denúncias publicadas no jornal O 
Globo, segundo as quais índios yanomamis estão sendo utilizados para 
experiências patrocinadas pelo governo norte-americano. Defesa da 
participação do Senado Federal no processo de demarcação das terras 
indígenas. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 341 
 
 Esclarecimentos sobre indagações de jornalistas a respeito de um 
possível envolvimento de S. Exª no episódio da lista de votação da sessão 
em que cassou o mandato do ex-Senador Luiz Estevão. Sen. José Roberto 
Arruda.  363 
 
 Cobranças ao Governo Federal de apurações das denúncias 
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publicadas na revista Veja sobre irregularidades na Sudam. Sen. Antônio 
Carlos Magalhães. 444 
 
 Esclarecimentos sobre denúncias veiculadas recentemente pela 
revista IstoÉ relativas à quebra do sigilo das votações secretas. Sen. 
Antônio Carlos Magalhães. 444 
 
 Expectativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar diante da 
falta de confirmação de novas versões envolvendo a possibilidade de 
violação do Painel Eletrônico do Plenário, publicadas pela revista IstoÉ, 
desta semana. Sen. Antero Paes de Barros. 542 
 
 
(IPI) 
 
 Solicita apoio das autoridades para que o governo federal reveja 
as alíquota de 10% de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 
os produtos das empresas processadoras de mármore e granito. Sen. 
Ricardo Santos. 092 
 
 
LIVRO 
 
 Registro do lançamento do livro “O Reformador, perfil parlamentar 
do Deputado Luís Eduardo Magalhães”, escrito pelo jornalista Augusto 
Nunes. Sen. Francelino Pereira. 254 
 
 Análise da publicação Geografia da Educação Brasileira, 
editada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 
INEP. Sen. Lúcio Alcântara. 333 
 
 
MANIFESTO 
 
 Manifesto de apoio ao presidente Fernando Henrique Cardoso, 
durante a reunião do PSDB realizada na capital paraense no dia 31 de 
março, onde foi elaborada a Carta de Belém. Sen. Osmar Dias. 101  
 
 
(MEC) 
 
 Críticas à nova regulamentação da educação a distância pelo 
Ministério da Educação. Elogios à iniciativa da Universidade Federal de 
Santa Catarina, que instituiu o primeiro curso de pós-graduação a distância 
no País, na área de engenharia de produção. Sen. Moreira Mendes. 199 
 
 
(MERCOSUL) 
 
 Reflexão sobre os desdobramentos da crise argentina e suas 
implicações aos interesses do Mercosul. Sen. Ney Suassuna. 567 
 
 
MOVIMENTO 
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 Registro da presença, na Casa, de prefeitos integrantes do 
movimento denominado Quarta Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. Sen. Ramez Tebet. 141 
 
 
NARCOTRÁFICO 
 
 Necessidade de intensificação do combate ao narcotráfico na 
fronteira entre Brasil e Colômbia. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 519 
 
 
NORDESTE 
 
 Comentários ao trinômio que assola o Nordeste: Seca, Fome e 
Miséria. Sen. Ney Suassuna. 535  
 
 
(ONG) 
 
 Registro da apreensão de carregamento de minérios 
contrabandeados da região amazônica, em posse de representante da 
ONG Cooperativa de Produção dos Índios do Rio Negro – Cooperíndio. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti. 519 
 
 
ORÇAMENTO 
 
 Defesa de previsão orçamentária destinada à continuidade do 
Programa Calha Norte. Sen. Marluce Pinto. 532 
 
 
PANTANAL MATOGROSSENSE 
 
 Abordagem sobre projeto de lei de sua autoria, que cria novas 
regras para beneficiar mutuário do Fundo Centro-Oeste – FCO (pequeno 
pecuarista do pantanal). Sen. Antero Paes de Barros. 044 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 109, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 596/2000, na Casa de 
origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957, que 
regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou 
pracistas, para permitir o pagamento de comissões e percentagens em 
prestações sucessivas quando do recebimento da primeira parcela e 
estabelece critérios para o estorno de comissões pagas.  Sen. Ademir 
Andrade.  001 
 
 Parecer nº 110, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº 111/1995, na Casa de 
origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a política agrícola. Sen. Jonas Pinheiro. 002 
 
 Parecer nº 111, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
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o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2000 (nº 2.534/96, na Casa de 
origem), que faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros 
locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir. Sen. 
Tião Viana. 003 
 
 Parecer nº 112, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio 
Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Princesa Isabel, Estado da Paraíba. Sen. Ney 
Suassuna. 005 
 
 Parecer nº 113, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000 (nº 137/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das Velhas para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sete 
Lagoas, Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira. 006 
 
 Parecer nº 114, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Difusora da Campanha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. Sen. 
Francelino Pereira. 007 
 
 Parecer nº 115, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2000 (nº 326/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à S/A 
Rádio Guarani para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Sen. 
Francelino Pereira. 008 
 
 Parecer nº 116, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2000 (nº 348/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Educadora do Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás. Sen. Maguito 
Vilela.  009 
 
 Parecer nº 117, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000 (nº 430/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação 
Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cariacica, Estado do 
Espírito Santo. Sen. Gerson Camata. 010 
 
 Parecer nº 118, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2000 (nº 263/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Correio do 
Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Itaporanga, Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna. 011 
 
 Parecer nº 119, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, na Câmara 
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dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
e Cultural de Barra de Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas. Sen. 
Maria do Carmo Alves. 012 
 
 Parecer nº 120, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000 (nº 475/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Novo 
Mundo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 012 
 
 Parecer nº 121, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995. Sen. Carlos 
Wilson.  089 
 
 Parecer nº 122, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto do Projeto de Resolução nº 8, de 2001.  Sen. Antero Paes de 
Barros.  118 
 
 Parecer nº 123, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 1999. Sen. Antero Paes de 
Barros.  121 
 
 Parecer nº 124, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2000. Sen. Carlos Wilson 122 
 
 Parecer nº 125, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2000. Sen. Antero Paes de Barros. 123 
 
 Parecer nº 126, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2000. Sen. Antero Paes de Barros. 124 
 
 Parecer nº 127 ,de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2000. Sen. Antero Paes de 
Barros.  124 
 
 Parecer nº 128, de 2001-CCJ, redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996. Será incluída em 
Ordem do Dia oportunamente. Sen. Francelino Pereira 165 
 
 Parecer nº 129, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2000. Sen. Carlos Wilson. 181 
 
 Parecer nº 130, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2000. Sen. Carlos Wilson. 182 
 
 Parecer nº 131, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2000. Sen. Carlos Wilson. 183 
 
 Parecer nº 132, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2000. Sen. Carlos Wilson. 184             
 
 Parecer nº 133, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-Complementar, 
de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o inciso V do art. 
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1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (casos em que 
ocorre inelegibilidade). Sen. Carlos Wilson. 187 
 
 Parecer nº 134, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 1997. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nº 173, de 2001. Sen. Carlos Wilson.  187 
 
 Parecer nº 135, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999.  Aprovada, nos termos do 
Requerimento nº 174, de 2001. Sen. Carlos Wilson.  188 
 
 Parecer nº 136, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Educacional Salesiana Dom Bosco para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
Sen. Lúcio Alcântara. 189 
 
 Parecer nº 137, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2000. Sen. Edison Lobão. 243 
 
 Parecer nº 138, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2000. Sen. Edison Lobão. 244 
 
 Parecer nº 139, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2000. Sen. Edison Lobão. 245 
 
 Parecer nº 140, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2000. Sen. Edison Lobão. 246 
 
 Parecer nº 141, de 2001 – Comissão diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2000. Sen. Edison Lobão 247 
 
 Parecer nº 142, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2000. Sen. Edison Lobão. 247 
 
 Parecer nº 143, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2000. Sen. Edison Lobão. 248 
 
 Parecer nº 144, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 249 
 
 Parecer nº 145, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2000. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 250 
 
 Parecer nº 146, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final do 
Projeto de Resolução nº 25, de 1999. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 251 
 
 Parecer nº 147, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de origem), 
que institui o Dia Nacional das APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais. Sen. Geraldo Melo. 251 
 
 Parecer nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, 
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tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que altera o § 6º 
do art. 14 da Constituição Federal (renúncia dos mandatos do Presidente 
da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, e dos 
Prefeitos para concorrer a cargos eletivos), e a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 45, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador 
Jefferson Péres, que modifica o § 6º do art. 14 da Constituição Federal, 
tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 589, de 2000. 
Sen. Iris Rezende. 303 
 
 Parecer nº 149, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1995 (nº 
989/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lauro Campos, que 
padroniza o volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos 
espaços dedicados à propaganda e dá outras providências. Sen. Geraldo 
Cândido. 304 
 
 Parecer nº 150, de 2001, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre o 
Diversos nº 19, de 1997, referente às Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 
1997, ambas do Tribunal de Contas da União, a respeito do controle 
exercido pela Empresa Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre 
a Itaipu Binacional. (Encaminhados os textos dos pareceres às autoridades 
neles mencionadas). Sen. Emilia Fernandes. 461 
 
 Parecer nº 151, de 2001, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre o 
Diversos nº 19, de 1997, referente às Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 
1997, ambas do Tribunal de Contas da União, a respeito do controle 
exercido pela Empresa Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre 
a Itaipu Binacional. Sen. Jefferson Péres. 464 
 
 Parecer nº 152, de 2001, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o Ofício nº S/53, de 2000 (nº 2.639-1/2000, na origem), do Banco 
Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal relatório sobre a 
operação de troca de títulos do tipo brady por um novo título do tipo 
Global, concluída em 17 de agosto de 2000. Sen. José Fogaça. 465 
 
 Parecer nº 153, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2000 
(nº 465/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 
de julho de 1999. Sen. Romeu Tuma. 468 
 
 Parecer nº 154, de 2001, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2000-Complementar, de 
iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia, que altera a legislação do 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. Sen. Gilberto Mestrinho. 469 
 
 Parecer nº 155, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que denomina “Rodovia 
Governador Antonio Mariz” o trecho federal da BR-230 entre as cidades de 
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Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna. 476 
 
 Parecer nº 156, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa de 
origem), que denomina “Palácio Des. Rivando Bezerra Cavalcanti” o 
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. Sen. 
Ney Suassuna. 477 
 
 Parecer nº 157, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2000, de autoria do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Sylvio Botelho” trecho da rodovia BR-
174. Sen. Carlos Patrocínio. 478 
 
 Parecer nº 158, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caxambu, 
Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira. 480 
 
 Parecer nº 159, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000 (nº 217/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga da Fundação José 
Resende Vargas de Rádio para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais. Sen. 
Francelino Pereira. 481 
 
 Parecer nº 160, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2000 (nº 267/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à TM-TV 
Telecomunicações e Serviços Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Sacramento, Estado de 
Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira. 482 
 
 Parecer nº 161, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2000 (nº 543/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Universidade Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens – TV na cidade de Blumenau, Estado de 
Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner. 483 
 
 Parecer nº 162, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 (nº 
368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo relativo 
à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, celebrado entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica 
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. (Em reexame nos termos do 
Requerimento nº 1.104, de 1997). Sen. Casildo Maldaner. 484  
 
 Parecer nº 163, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2000 
(nº 243/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda, 
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 
1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Chile, em Brasília, em 3 de dezembro de 1998. Sen. Romeu Tuma. 487 
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PARTIDO POLÍTICO 
 
 Alerta ao Plenário sobre o uso das comunicações inadiáveis pelas 
lideranças partidárias. Sen. Jader Barbalho. 193 
 
 
(PE) 
 
 Satisfação com o processo de revitalização do Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM. Sen. 
Roberto Freire. 332 
 
PECUÁRIA 
 
 Necessidade de criação, pelo Governo Federal, de um programa 
de desenvolvimento da pecuária nacional. Sen. Iris Rezende. 040 
 
(PETROBRÁS) 
 
 Consternação pela morte de mais um funcionário da Petrobras em 
plataforma marítima, no Estado de Sergipe. Sen. Geraldo Cândido. 256 
 
 
PONTE 
 
 Inauguração da ponte sobre o rio Espinharas, em Patos/PB. Sen. 
Wellington Roberto. 275 
 
 
PROGRAMA BOLSA ESCOLA 
 
 Importância da extensão do Programa Bolsa-Escola para todo o 
Brasil. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 314 
 
 
PROJETO ALVORADA 
 
 Registro do lançamento do Projeto Alvorada, no Estado do Pará. 
Sen. Luiz Otávio. 331 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, de autoria do Senador 
Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 
2001, que dispõe sobre isenção do imposto sobre produtos 
industrializados. À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão 
terminativa. Sen. Freitas Neto. 050 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2001, de autoria da Senadora 
Maria do Carmo Alves, que dispõe sobre a liberação de recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Às Comissões de 
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a 
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decisão terminativa. Sen. Maria do Carmo Alves. 052 
 
 Solicitação ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
de maior agilidade na tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 387, de 
1999, de sua autoria, que modifica a lei que trata sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimento de ensino superior e de ensino 
profissionalizante de segundo grau. Sen. Ademir Andrade. 055 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 52 de 2001, de autoria da Senhora 
Emília Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da 
linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do Governo 
Federal. À Comissão de Educação, em decisão terminativa. Sen. Emilia 
Fernandes. 103 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 53 de 2001, de autoria do Senhor 
Alvaro Dias, que modifica o art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 
1998, que dispõe sobre o salário-educação. Às Comissões de Educação e 
de Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a decisão terminativa. 
Sen. Álvaro Dias. 104 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, de autoria do Senador 
Pedro Piva, que denomina Aeroporto Internacional de Viracopos – 
Governador Mário Covas o Aeroporto Internacional de Viracopos, na 
cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva. 154 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2001, de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho 
de 1998, dispondo sobre a inclusão na cobertura, pelos planos de saúde, 
das sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia 
ocupacional. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa. 
Sen. Lúcio Alcântara. 154 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2001, de autoria do Senador 
Casildo Maldaner, que concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre veículos automotores para transporte de 
passageiros e de carga, bem como sobre equipamentos para construção e 
manutenção de rodovias, quando adquiridos por Prefeituras Municipais. À 
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. Sen. Casildo 
Maldaner. 155 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Ademir Andrade. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Eduardo Siqueira Campos. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Álvaro Dias. 165 
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 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Amir Lando. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Antero Paes de Barros. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Bernardo Cabral. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Eduardo Suplicy. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Heloísa Helena. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Hugo Napoleão. 165 
  
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. José Eduardo Dutra. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. José Fogaça. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Lúcio Alcântara. 165 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o 
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Sebastião Rocha. 165 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2001, de autoria do Senador 
Alvaro Dias, que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro 
de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa. 
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Sen. Álvaro Dias. 227 
 
 Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, de autoria 
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Rodovia Governador 
Ene Garcez” a rodovia BR-401. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 241 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2001, de autoria do Senador 
Osmar Dias, que acrescenta parágrafos ao art. 829 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para dispor sobre as provas testemunhais na Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. Sen. Osmar Dias. 305 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2001, de autoria do Senador 
Carlos Bezerra, que acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de 
novembro de 1998, para dispor sobre a utilização de Certificados da Dívida 
Pública, pelos contribuintes adimplentes, no pagamento de dívidas com o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dá outras providências. Sen. 
Carlos Bezerra. 306 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2001, de sua autoria, que 
altera a denominação da Rodovia BR-163 e revoga a Lei nº 6.252, de 10 
de outubro de 1975. Sen. Luiz Otávio. 332 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2001, de sua autoria, que 
altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, para 
determinar que a eficácia da alteração de alíquota do imposto sobre 
produtos industrializados, decretada pelo Poder Executivo, ficará 
condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal. Sen. Paulo 
Hartung.  506 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2001, de sua autoria, que 
institui o Fundo de Apoio aos Serviços de Iluminação Pública – FASIP. 
Sen. Álvaro Dias. 508 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do Senador Paulo 
Hartung, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado 
Federal nº 93, de 1970, para estabelecer que o Presidente do Banco 
Central, ou um diretor por ele indicado, comparecerá à Comissão de 
Assuntos Econômicos para expor as decisões adotadas pelo Comitê de 
Política Monetária. À Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Paulo 
Hartung.  033 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Antero Paes de Barros. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
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valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Carlos Bezerra. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
José Fogaça. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Juvêncio da Fonseca. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Lúdio Coelho. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Marina Silva. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Paulo Hartung. 109 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a 
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República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e 
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen. 
Ramez Tebet. 109 
 
 Projeto de Resolução nº 11, de 2001, de autoria do Senador 
Moreira Mendes, que altera o Regimento Interno do Senado Federal e a 
Resolução nº 20, de 1993, que trata do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, estabelecendo normas sobre o recebimento de informações 
reservadas pelo Senado Federal. Abertura do prazo de cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, perante a Mesa. Sen. Moreira Mendes. 156 
 
 Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, 
para excluir as concessões de garantia que menciona do âmbito das 
operações de crédito. À Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Ney 
Suassuna. 158 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 80, de 2000, que autoriza a 
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS a elevar, temporariamente, o seu 
limite de endividamento, em três bilhões, trezentos e trinta milhões de 
reais, cujos recursos serão destinados ao alongamento de sua dívida, sem 
aumento do endividamento total. Sen. José Eduardo Dutra.  184 
 
 Projeto de Resolução nº 13, de 2001, de sua autoria, que altera a 
redação do inciso XI do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado 
Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas respectivas 
autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização, e dá outras providências. Sen. Paulo Hartung. 512 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Resposta ao pronunciamento do Senador Renan Calheiros, 
durante a presente sessão. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 554 
 
 
(PT) 
 
 Leitura de nota distribuída à imprensa, que elucida o 
posicionamento de S. Exª e do Partido dos Trabalhadores diante da 
apuração de que brado sigilo em votações pelo sistema eletrônico nesta 
Casa. Sen. José Eduardo Dutra. 544 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Preocupação com a biopirataria na Amazônia e a inércia do 
Governo Federal na defesa de nossos recursos naturais. Sen. Ademir 
Andrade. 453 
 
 Registro da participação de S. Exª em visita ao Programa Calha 
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Norte, na Amazônia, patrocinada pelo Exército Brasileiro. Sen. Marluce 
Pinto. 532 
REPÚDIO 037; Repúdio à declaração do presidente George W. Bush, dos 
Estados Unidos da América, de não apoiar o Protocolo de Kyoto. Sen. 
Osmar Dias. 037  
 
 
REPÚDIO 
 
 Repúdio à tentativa de atingir a imagem do Presidente Jader 
Barbalho. Sen. Renan Calheiros. 541 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores Romeu 
Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 122, 
131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tramitam em 
conjunto, por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Romeu Tuma. 091 
 
 Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores Romeu 
Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 122, 
131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tramitam em 
conjunto, por versarem sobre o mesmo assunto. Será incluído em Ordem 
do Dia oportunamente. Sen. Romero Jucá. 091 
 
 Requerimento nº 157, de 2001, de autoria do Senador Valmir 
Amaral e outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos 
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 19 de abril próximo, seja 
destinado à comemoração do Aniversário de Brasília. Será votado após a 
Ordem do Dia. Sen. Valmir Amaral. 091 
 
 Requerimento nº 158, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada em caráter definitivo do Requerimento nº 376, de 1999. Sen. José 
Roberto Arruda. 102 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 106 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Bernardo Cabral. 106 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Eduardo Suplicy. 106 
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 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Paulo Souto. 106 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Pedro Piva. 106 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu 
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de 
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, Diretor-
Presidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data 
de ontem, em São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 106 
 
 Requerimento nº 160, de 2001, de autoria do Senador Antero 
Paes de Barros, solicitando que os Projetos de Lei do Senado nºs 22 e 23 
de 2001, sejam apensados para tramitação em conjunto em razão de 
regularem a mesma matéria. Será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente. Sen. Antero Paes de Barros. 108 
 
 Requerimento nº 161, de 2001, de autoria da Senadora Emília 
Fernandes, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara 
nº 12 de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 133 de 1999 e 16 de 
2001. Será incluído em Ordem do Dia oportunamente. Sen. Emilia 
Fernandes. 108 
 
 Requerimento nº 162, de 2001, de autoria do Senador Paulo 
Hartung, solicitando voto de censura à decisão do Presidente dos Estados 
Unidos da América e não implementar o Tratado de Kyoto. Sen. Paulo 
Souto.  108 
 
 Requerimento nº 163, de 2001, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando Voto de Louvor e Congratulações ao fotógrafo 
reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado, pela sua vida de 
trabalho na divulgação da condição humana e que hoje terá sua exposição 
”Êxodos“ inaugurada no Salão Negro do Congresso Nacional. Sen. 
Eduardo Suplicy. 145 
 
 Requerimento nº 164, de 2001, de autoria do Senador Iris 
Rezende, solicitando ao Ministro de Estado dos Transportes as 
informações que menciona. Sen. Iris Rezende. 152 
 
 Requerimento nº 2, de 2001, subscrito pelo Senador José 
Eduardo Dutra e outros Senadores, no sentido da tramitação do Projeto de 
Lei do Senado nº 207, de 1995, que altera o dispositivo do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e determina outras 
providências. À publicação. Sen. José Eduardo Dutra. 152 
 
 Requerimento nº 165, de 2001, de autoria do Senador Antero 
Paes de Barros, solicitando ao Ministro de Estado da Justiça as 



 24 

informações que menciona. À Mesa para decisão. Sen. Antero Paes de 
Barros.  153 
 
 Requerimento nº 166, de 2001, de autoria do Senador Mauro 
Miranda, solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia as 
informações que menciona. À Mesa para decisão. Sen. Mauro Miranda. 153 
 
 Discutindo Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de 
assédio sexual e dá outras providências. Sen. Emilia Fernandes. 190 
 
 Discutindo Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos e 
seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento de câncer. Sen. Emilia Fernandes. 190 
 
 Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de assédio sexual e 
dá outras providências. Sen. Osmar Dias. 190 
 
 Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia 
plástica reparadora da mama por planos e seguros privados de assistência 
à saúde nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. 
Sen. Osmar Dias. 190 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio 
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das 
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Paulo Souto. 202 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio 
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das 
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Antônio Carlos 
Magalhães. 202 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio 
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das 
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Waldeck Ornelas. 202 
 
 Requerimento nº 179, de 2001, de autoria do Senador Moreira 
Mendes, solicitando a reiteração do Requerimento nº 341, de 1999, de 
informações ao Ministro de Estado da Fazenda, por haver sido incompleta 
a resposta. À publicação. Sen. Moreira Mendes. 228 
 
 Requerimento nº 184, de 2001, de autoria do Senador Carlos 
Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as informações que 
menciona. Sen. Carlos Bezerra. 308 
 
 Requerimento nº 185, de 2001, de autoria do Senador Carlos 
Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário as 
informações que menciona. Sen. Carlos Bezerra. 309 
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 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero 
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador 
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação 
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Antero Paes de 
Barros.  313 
 
 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero 
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador 
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação 
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Carlos Bezerra. 313 
 
 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero 
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador 
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação 
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Jonas Pinheiro. 313 
 
 Requerimento nº 188, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
inserção em Ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén Faria da 
Silva pelo recebimento do Troféu ”Melhores da Advocacia Brasileira“. Sen. 
Nabor Júnior. 563 
 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Solução de aproveitamento ecológico na utilização do Rio São 
Francisco. Sen. Maria do Carmo Alves. 057 
 
 Defesa da transposição das águas do rio São Francisco. Sen. 
Wellington Roberto. 275 
 
 Percepção, na transposição das águas do rio São Francisco, de 
parte da solução para minorar o sofrimento da população nordestina. Sen. 
Ney Suassuna. 535 
 
 
RODOVIA 
 
 Premência na recuperação e duplicação da BR 153, trecho 
Anápolis/Porangatu, no Estado de Goiás, para viabilizar o escoamento da 
produção agrícola daquela região. Sen. Iris Rezende. 147 
 
 
(RR) 
 
 Sucesso do Programa “Justiça Dinâmica”, lançado em 1998, pelo 
Juizado da Infância e da Juventude de Boa Vista-RR. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 207 
 
 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 
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 Justificativas à apresentação de projeto que altera a lei sobre o 
salário-educação. Sen. Álvaro Dias. 203 
 
 
SAÚDE 
 
 Preocupação com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos 
médico-hospitalares considerados de alta complexidade. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos. 146 
 
 Apreensão com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos 
médico-hospitalares considerados de alta complexidade. Sen. Sebastião 
Rocha.  194 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Saudações aos prefeitos do Estado de Santa Catarina, presentes 
no Plenário do Senado Federal. Sen. Casildo Maldaner. 260 
 
 
SOCIEDADE ANÔNIMA 
 
 Apelo para celeridade na análise do projeto de lei das Sociedades 
Anônimas, aprovado pela Câmara dos Deputados, tramitando agora no 
Senado. Sen. Paulo Hartung. 031 
 
 
SOLICITAÇÃO 
 
 Solicitação ao Senador José Eduardo Dutra para que confirme ou 
desminta as declarações atribuídas à S.Exa. Sen. Antero Paes de Barros. 542 
 
 
(STF) 
 
 Necessidade do cumprimento, pelo Governo Federal da decisão 
do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento das diferenças relativas 
ao expurgo da inflação nos saldos do FGTS. Sen. Geraldo Cândido. 256 
 
 
(SUDAM) 
 
 Apelo ao Governo Federal para premência na apuração das 
denúncias de corrupção na SUDAM. Sen. Antônio Carlos Magalhães. 526 
 
 Indagação ao PMDB sobre a posição partidária em relação à CPI 
da Sudam. Sen. José Eduardo Dutra. 531 
 
 
(SUDENE) 
 
 Manutenção da luta contra a extinção da Sudene. Sen. Carlos 
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Wilson.  066 
 
 Leitura de Manifesto contra a extinção da Sudene. Sen. Freitas 
Neto.  268 
 
 Leitura do manifesto contra a extinção da Sudene. Sen. Ney 
Suassuna. 280 
 
TEATRO 
 
 Regozijo pelo sucesso do grupo teatral Êxodo, de Rondônia, que 
apresentará na TV a peça O Homem de Nazaré. Sen. Moreira Mendes.  049 
 
 Recomendação da peça de teatro “SOS Brasil”, escrita pelo 
empresário Antônio Ermírio de Moraes e encenada na última semana, 
nesta Capital, que traduz o cotidiano da gestão e atendimento hospitalares 
no País. Sen. Tião Viana. 553 
 
 
(TO) 
 
 Êxito do Governo de Tocantins na preservação do meio-ambiente 
e com a criação do Programa Estadual de Coleta Seletiva de Lixo. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 057 
 
 Elogios ao governo do estado do Tocantins que vem atraindo 
investimentos em empreendimentos produtivos tanto nos setores 
agropastoris, turísticos, quanto na indústria. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos. 132 
 
 Considerações sobre os programas sociais desenvolvidos pelo 
Governo do Estado do Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 276 
 
 
TRIBO IANOMÂMI 
 
 Apreensão diante da denúncia da utilização de integrantes da 
nação ianomâmi como cobaias por laboratórios estrangeiros. Sen. 
Bernardo Cabral. 527 
 
 
(UNITINS) 
 
 Defesa da implantação da Universidade Federal do Tocantins. 
Sen. Carlos Patrocínio. 253 
 
 
USINA HIDROELETRICA 
 
 Regozijo pela instalação, hoje, da primeira turbina da Usina 
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, localizada no Estado do Tocantins. 
Registro da realização, hoje, em Palmas/TO, de seminário da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, intitulado “As hidrovias como 
fator de integração nacional”. Sen. Leomar Quintanilha. 523 
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VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com a onda de assaltos praticados por motoqueiros 
na cidade de Itajaí. Sen. Casildo Maldaner. 260 
 
 



Ata da 26ª Sessão Não De li be ra ti va
em 2 de abril 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, Car los Wil son, Ante ro Paes de Bar ros
Mo re i ra Men des e Ra mez Te bet

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) - 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 Ante -
ro Paes de Bar ros, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 109, DE 2001 

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 79,
de 2000 (nº 00596, de 1999, na ori gem),
que “al te ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho
de 1957, que re gu la men ta as ati vi da des
dos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes
ou pra cis tas, para per mi tir o pa ga men to
de co mis sões e per cen ta gens em pres ta -
ções su ces si vas quan do do re ce bi men to
da pri me i ra par ce la e es ta be le ce cri té ri os 
para o es tor no de co mis sões pa gas“. 

Re la tor ad hoc: Se na dor Ade mir Andra de

I – Re la tó rio 

Encon tra-se em aná li se, nes ta Co mis são, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 79, de 2000, de au to ria do
De pu ta do Ênio Bac ci. Essa pro po si ção pre ten de al te -
rar a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de 1957, que re gu la -
men ta as ati vi da des dos em pre ga dos ven de do res, vi -
a jan tes ou pra cis tas. 

O au tor afir ma, em de fe sa de sua pro pos ta, que 
mu i tas em pre sas re têm o pa ga men to de co mis sões
e per cen ta gens aos ven de do res vi a jan tes até a co -
bran ça dos va lo res da ven da. Para re gu la men tar a
ma té ria, ele pro põe o pa ga men to in te gral des sas

par ce las no mo men to em que o cli en te paga a pri me -
i ra pres ta ção, sem de pen der da efe ti va qui ta ção, pe -
los com pra do res, dos dé bi tos re ma nes cen tes. Para
res guar dar o di re i to dos em pre ga do res, a ini ci a ti va
pre vê a pos si bi li da de de es tor no pos te ri or dos va lo -
res re la ti vos aos pa ga men tos não efe ti va dos por de -
ve do res in sol ven tes. 

É o re la tó rio. 

II – Aná li se 

Ana li san do os as pec tos for ma is da ini ci a ti va,
não de tec ta mos im pe di men tos cons ti tu ci o na is ca pa -
zes de de por con tra a apro va ção das mu dan ças le gis -
la ti vas pro pos tas. Fo ram ob ser va dos os pres su pos tos 
re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União (art. 22, I, 
da CF), às atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal (art.
48, ca put, da CF) e à ini ci a ti va (art. 61, ca put, CF).
Tam bém do pon to de vis ta ma te ri al, não há óbi ces
cons ti tu ci o na is. A ma té ria está, por tan to, apta a fa zer
par te de nos so or de na men to ju rí di co e não há res tri -
ções re gi men ta is à sua tra mi ta ção. 

Na aná li se do mé ri to, cons ta ta mos que os ar gu -
men tos que ori en tam a apre sen ta ção da ini ci a ti va são 
ple na men te de fen sá ve is. As mu dan ças são fa vo rá ve -
is aos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes ou pra cis -
tas e po dem sim pli fi car a for ma de pa ga men to de co -
mis sões e per cen ta gens, o qual pas sa rá a ser efe ti va -
do numa úni ca par ce la, su je i ta a even tu a is es tor nos,
des de que as im por tân ci as men sa is es tor na das não
se jam su pe ri o res a vin te por cen to da re mu ne ra ção lí -
qui da men sal do ven de dor. Há uma evi den te sim pli fi -
ca ção, com re du ção do tra ba lho con tá bil e das fon tes
de atri to en tre em pre ga dos e em pre ga do res. 

De tec ta mos, en tre tan to, fal ta de cla re za na re -
da ção da emen ta e do tex to pre vis to para o art. 5º da
Lei nº 3.207/57. A emen ta e o ar ti go re fe rem-se ao
”pa ga men to de co mis sões e per cen ta gens em pres -
ta ções su ces si vas“. Ora, a pro po si ção pre vê o pa ga -
men to das co mis sões e per cen ta gens aos ven de do -
res, numa par ce la úni ca, no mo men to do re ce bi men to 
da pri me i ra pres ta ção, paga pelo com pra dor. Na le -
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gis la ção atu al é que o pa ga men to efe ti va-se em pres -
ta ções su ces si vas, à me di da que o cli en te vai efe ti -
van do os pa ga men tos. Não se pode con fun dir a obri -
ga ção en tre a em pre sa e seus cli en tes e a obri ga ção
da em pre sa para com os seus ven de do res. 

Essas im pro pri e da des po dem ser sa na das me -
di an te emen das de re da ção. 

III – Voto 

Em face dos ar gu men tos ex pos tos, opi na mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei nº 79, de 2000, de
au to ria do no bre De pu ta do Ênio Bac ci, com duas
emen das de re da ção. 

EMENDA Nº 1-CAS – DE REDAÇÃO

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei em aná li se a
se guin te re da ção: 

“Alte ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de 1957,
que re gu la men ta as ati vi da des dos em pre ga dos ven -
de do res, vi a jan tes e pra cis tas, para pre ver o pa ga -
men to, numa úni ca par ce la, das co mis sões e per cen -
ta gens so bre ven das em pres ta ções e dá ou tras pro -
vi dên ci as.” 

EMENDA Nº 2-CAS – DE REDAÇÃO 

Dê-se ao art. 5º da Lei nº 3.207, de 18 de ju lho
de 1957, al te ra do pelo art. 1º do Pro je to, a se guin te
re da ção: 

“Art. 5º Nas tran sa ções em que a em pre sa se
obri gar pelo pa ga men to de co mis sões e per cen ta -
gens so bre ven das em pres ta ções su ces si vas, esse
pa ga men to será exi gí vel, em sua to ta li da de, quan do
do re ce bi men to da pri me i ra pres ta ção, ob ser va do
dis pos to no art. 7º (NR) Sala da Co mis são, 28 de mar -
ço de 2001. Ro meu Tuma – Pre si den te – Ma gui to Vi -
le la – Jo nas Pi nhe i ro – La u ro Cam pos – Val mir
Ama ral – Ro me ro Jucá – Ade mir Andra de – Re la tor 
Ad Hoc – Ju vên cio da Fon se ca – Lú cio Alcân ta ra
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha 
– Se bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Ma u ro Mi ran da
– Ge ral do Cân di do – Wal deck Orne las – Ge ral do
Althoff – Mo re i ra Men des – Ma ria do Car mo Alves.

PARECER Nº 110, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 98,
de 2000, ( nº 111/95, na Casa de ori gem), 
que acres cen ta ar ti go à 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. 

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Vem à Co mis são de Assun tos So ci a is o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2000 (PL. 00111, de 1995, 
na ori gem), de au to ria do De pu ta do Odel mo Leão,
que “acres cen ta ar ti go à 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”. A ini ci -
a ti va visa es ta be le cer que o po der pú bli co pro ce de rá
à iden ti fi ca ção das áre as de ser ti fi ca das, as qua is so -
men te po de rão ser ex plo ra das me di an te a ado ção de
um pla no de ma ne jo, com em pre go de tec no lo gia ca -
paz de in ter rom per o pro ces so de de ser ti fi ca ção.

Em seu art. 1º o PLC nº 89, de 1995, de ter mi na:

Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro
de 1991, pas sa a vi go rar acres ci da do se -
guin te art. 21A:

“Art. 21A O Po der Pú bli co pro ce de rá a
iden ti fi ca ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
das áre as de ser ti fi ca das, as qua is so men te
po de rão ser ex plo ra das me di an te a ado ção
de ade qua do pla no de ma ne jo, com o em -
pre go de tec no lo gi as ca pa zes de in ter rom -
per o pro ces so de de ser ti fi ca ção e de pro -
mo ver a re cu pe ra ção des sas áre as.

§ 1º O Po der Pú bli co es ta be le ce rá ca -
das tros das áre as su je i tas a pro ces sos de
de ser ti fi ca ção, em âm bi to es ta du al ou mu ni -
ci pal;

§ 2º O Po der Pú bli co, por in ter mé dio
dos ór gãos com pe ten tes, pro mo ve rá a pes -
qui sa, a ge ra ção e a di fu são de tec no lo gi as
ca pa zes de su prir as con di ções ex pres sas
nes te ar ti go."

O art. 2º es ta be le ce a en tra da em vi gên cia da
nor ma. O re fe ri do pro je to foi apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos nas Co mis são de De fe sa do Con su -
mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, Co mis são de Agri -
cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral e Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

 II – Aná li se

São in dis cu tí ve is a im por tân cia e a opor tu ni da -
de da pro po si ção que ora se ana li sa. A Lei nº 8.171,
de 1991, teve ve ta do o ar ti go que dis pu nha so bre a
con ces são de in cen ti vos para o re flo res ta men to com
es sên ci as na ti vas e exó ti cas. Des sa for ma, a pro pos -
ta visa re pa rar o que au tor con si de ra uma gra ve omis -
são por par te do Po der Pú bli co, no que diz res pe i to a
re cu pe ra ção e pre ser va ção do solo bra si le i ro.
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As áre as de gra da das, se não re cu pe ra das, po -
dem tor nar-se de ser ti fi ca das, im pos si bi li tan do sua uti -
li za ção tan to em ter mos eco nô mi cos quan to am bi en ta -
is. A de ser ti fi ca ção afe ta áre as em vá ri as re giões do
país, como no Nor te, pela er ra di ca ção da flo res ta na ti -
va; no Sul, pela des tru i ção das pas ta gens na tu ra is; no
Nor des te, pela sa li ni za ção dos cam pos ir ri ga dos.

A des tru i ção da ve ge ta ção na ti va, ali a da à uti li -
za ção de tec no lo gi as pre da tó ri as ou ina de qua das,
aca ba por oca si o nar per das vul to sas para a na ção,
que terá de in ves tir subs tan ci al apor te de re cur sos fi -
nan ce i ros para a re cu pe ra ção des sas áre as.

III – Voto

É evi den te o mé ri to da ma té ria sob exa me.
Assim, so mos pela apro va ção do PLC nº 98, de 2000,
com a se guin te al te ra ção re da ci o nal em sua emen ta,
a fim de aten der o que dis põe o art. 5º da Lei Com ple -
men tar nº 95, de 1998:

EMENDA Nº 1 – CA5

Dê-se à emen ta do PLC nº 98, de 2000, a se -
guin te re da ção:

Acres cen ta ar ti go à 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, a fim
de es ta be le cer pro ce di men tos re la ti vos ao ca das tra -
men to e à re cu pe ra ção de áre as di ver si fi ca das.

Sala da Co mis são, 28 de mar ço de 2001.

Ro meu Tuma – Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro –
Re la tor – La u ro Cam pos – Tião Vi a na – Ge ral do
Cân di do – Mo re i ra Men des – Ade mir Andra de –
Se bas tião Ro cha – Mar lu ce Pin to – Ma ria do Car -
mos Alves – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – 
Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da – Osmar Dias –
Ma gui to Vi le la – Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

Art. 5º A emen ta será gra fa da por meio de ca -
rac te res que a re al cem e ex pli ci ta rá, de modo con ci -
so e sob a for ma de tí tu lo, o ob je to da lei.
....................................................................................

PARECER Nº 111, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is, so -
bre o PLC nº 101, de 2000 (PL nº 2.534, de
1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “fa -
cul ta às ges tan tes o aces so a ôni bus, ci ne -
mas e ou tros lo ca is sem a uti li za ção da ca -
tra ca ou ro le ta, quan do as sim o exi gir.”

Re la tor ad hoc: Se na dor Tião Vi a na.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Assun tos So ci a is,
para exa me, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de
2000 (Pro je to de Lei nº 2.534, de 1996, na Casa de
ori gem). 

O pro je to fa cul ta às ges tan tes o di re i to de uti li zar 
a por ta tra se i ra dos ôni bus ur ba nos e me tro po li ta nos
pro vi dos de ca tra cas ou ro le tas, sem pre ju í zo do pa -
ga men to da ta ri fa. A me di da se ria vá li da, tam bém,
para ci ne mas e qua is quer ou tros re cin tos cuja en tra -
da seja con tro la da por meio de ca tra cas, de modo a
as se gu rar às ges tan tes a pos si bi li da de de aces so por 
lo ca is em que não haja obs tá cu los que lhes di fi cul tem 
a pas sa gem. 

Em sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos,
a pro po si ção foi apre ci a da nas Co mis sões de Se gu ri -
da de So ci al e Fa mí lia, e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção, onde foi apro va da sem emen das. 

No Se na do, pe ran te esta Co mis são, não fo ram
ofe re ci das emen das no pra zo re gi men tal. 

II – Aná li se

É an ti ga a re cla ma ção das ges tan tes con tra a
obri ga ção de se rem sub me ti das a pas sar por ca tra -
cas in ter nas no aces so a ôni bus, bem como a ou tros
re cin tos com en tra da con tro la da por esse tipo de
equi pa men to. A si tu a ção tor nou-se mais gra ve com a
dis se mi na ção des ses sis te mas de con tro le em ci ne -
mas, es tá di os e re par ti ções pú bli cas, e com a in tro du -
ção de mo de los de ro le ta com de se nho ou di men sões 
cada vez mais li mi ta do ras. 

Assim, é ex tre ma men te opor tu na a apre sen ta -
ção de pro je to que vise a fa cul tar às ges tan tes o di re i -
to de uti li zar en tra das de sim pe di das de bar re i ras para 
in gres sar em ve í cu los de trans por tes co le ti vos e edi fi -
ca ções pú bli cas. 
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Não obs tan te o mé ri to da ma té ria, ob ser vam-se, 
na for mu la ção da pro po si ção, im pro pri e da des que re -
que rem a ade qua ção do tex to. 

Em pri me i ro lu gar, o pro je to con tra ria dis po si -
ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998. Esta be le ce a re fe ri da nor ma, em seu art. 7º,
in ci so IV, que “o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub se -
qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa”. 

A esse res pe i to, des ta que-se que foi apro va do,
re cen te men te, pelo Con gres so Na ci o nal, pro je to de
lei que “es ta be le ce nor mas e cri té ri os bá si cos para a
pro mo ção da aces si bi li da de das pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca ou com mo bi li da de re du zi da”,
que deu ori gem à Lei nº 10.098, de 19 de de zem bro
de 2000. Em vis ta des se fato, a ini ci a ti va em exa me,
por tra tar de ma té ria de con te ú do cor re la to, de ve ria
ser for mu la da como uma al te ra ção da lei men ci o na -
da.

Ou tra ina de qua ção diz res pe i to à re da ção do ar -
ti go 1º, que men ci o na ”por ta tra se i ra“, quan do quer se 
re fe rir à en tra da onde não haja ca tra cas. No en tan to,
a co lo ca ção de con tro le de aces so nas por tas tra se i -
ras é fre qüen te e só de pen de de de ci são da ad mi nis -
tra ção lo cal. A men ção às por tas tra se i ras tor na-se
ain da mais in con ve ni en te ao se es ten der a apli ca ção
da me di da a ci ne mas, te a tros ou qua is quer ou tros lo -
ca is onde haja con tro le de aces so por meio de ca tra -
cas. 

Com vis tas à exa ti dão do tex to que que re mos
ver apro va do nes ta Casa, ela bo ra mos emen das para
subs ti tu ir a re da ção ori gi nal men te pro pos ta. 

III – Voto 

Pe las ra zões ex pos tas, so mos de pa re cer fa vo -
rá vel à apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2000, com as emen das que apre sen ta mos. 

EMENDA – (CAS) Nº 1 

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2000, a se guin te re da ção: Alte ra a Lei nº
10.098, de 19 de de zem bro de 2000, para fa cul tar às
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca ou com mo -
bi li da de re du zi da e às ges tan tes aces so al ter na ti vo,
de sim pe di do de bar re i ras, a qual quer edi fi ca ção ou
equi pa men to pú bli co ou des ti na do ao uso co le ti vo.

EMENDA – (CAS) Nº 2 

Dê-se ao art. lº do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2000, a se guin te re da ção: 

Art. 1º O art. 11 da Lei nº 10.098, de
19 de de zem bro de 2000, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te § 2º:

Art. 11..................................................
.............................................................
§ 2º Às pes so as por ta do ras de de fi -

ciên cia fí si ca ou com mo bi li da de re du zi da e
às ges tan tes é fa cul ta do aces so al ter na ti vo,
de sim pe di do de bar re i ras a qua is quer lo ca is 
cuja en tra da seja con tro la da por meio de ca -
tra cas ou ro le tas, sem pre ju í zo do pa ga men -
to do in gres so e do cum pri men to de de ma is
exi gên ci as, quan do apli cá ve is. (AC) 

EMENDA – (CAS) Nº 3 

Dê-se ao art. 2º do pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2000, a se guin te re da ção: 

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 10.098, de
19 de de zem bro de 2000, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co: 

Art. 16. ................................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do às pes so -

as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca ou com
mo bi li da de re du zi da e às ges tan tes aces so
al ter na ti vo, de sim pe di do de bar re i ras, a ve í -
cu los de trans por te co le ti vo cuja en tra da
seja con tro la da por meio de ca tra cas ou ro -
le tas, sem pre ju í zo do pa ga men to da ta ri fa e 
do cum pri men to de ou tras exi gên ci as, quan -
do ca bí ve is.

EMENDA – (CAS) Nº 4 

Re nu me re-se o atu al art. 2º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 101, de 2000, como art. 3º 

Sala da Co mis são, 28 de mar ço de 2001. – Ro -
meu Tuma – Pre si den te – Ju lio Edu ar do – Mar lu ce
Pin to – Ge ral do Cân di do – Tião Vi a na – (re la tor ad
hoc) – La u ro Cam pos – Se bas tião Ro cha – Ade mir 
Andra de – Ma ria do Car mo Alves – Lú cio Alcân ta -
ra – Ju vên cio da Fon se ca – Ma gui to Vi le la – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Osmar Dias – Val mir Ama ral –
Ro me ro Jucá – Ma u ro Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro –
Luiz Pon tes – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
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leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

Art. 7º O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob je -
to da lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser va -
dos os se guin tes prin cí pi os:

IV – o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub -
se qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si de -
ra da bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são
ex pres sa.
....................................................................................

LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Esta be le ce nor mas ge ra is e cri té rio
bá si cos para a pro mo ção da aces si bi li da -
de das pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia ou com mo bi li da de re du zi da, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IV
Da Aces si bi li da de nos 

Edi fí ci os Pú bli cos ou de Uso Co le ti vo

Art. 11. A cons tru ção, am pli a ção ou re for ma de
edi fí ci os pú bli cos ou pri va dos des ti na dos ao uso co le -
ti vo de ve rão ser exe cu ta das de modo que se jam ou
se tor nem aces sí ve is às pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia ou com mo bi li da de re du zi da.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to nes te
ar ti go, na cons tru ção, am pli a ção ou re for ma de edi fí -
ci os pú bli cos ou pri va dos des ti na dos ao uso co le ti vo
de ve rão ser ob ser va dos, pelo me nos, os se guin tes
re qui si tos de aces si bi li da de:

I – nas áre as ex ter nas ou in ter nas da edi fi ca ção, 
des ti na das a ga ra gem e a es ta ci o na men to de uso pú -
bli co, de ve rão ser re ser va das va gas pró xi mas dos
aces sos de cir cu la ção de pe des tres, de vi da men te si -
na li za das, para ve í cu los que trans por tem pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia com di fi cul da de de lo co mo -
ção per ma nen te;

II – pelo me nos um dos aces sos ao in te ri or da
edi fi ca ção de ve rá es tar li vre de bar re i ras ar qui te tô ni -
cas e de obs tá cu los que im pe çam ou di fi cul tem a
aces si bi li da de de pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou
com mo bi li da de re du zi da;

III – pelo me nos um dos iti ne rá ri os que co mu ni -
quem ho ri zon tal e ver ti cal men te to das as de pen dên -
ci as e ser vi ços do edi fí cio, en tre si e com o ex te ri or,

de ve rá cum prir os re qui si tos de aces si bi li da de de que 
tra ta esta lei; e

IV – os edi fí ci os de ve rão dis por, pelo me nos, de
um ba nhe i ro aces sí vel, dis tri bu in do-se seus equi pa -
men tos e aces só ri os de ma ne i ra que pos sam ser uti li -
za dos por pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou com
mo bi li da de re du zi da.

CAPÍTULO VI
Da Aces si bi li da de nos 

Ve í cu los de Trans por te Co le ti vo 

Art. 16. Os ve í cu los de trans por te co le ti vo de ve -
rão cum prir os re qui si tes de aces si bi li da de es ta be le -
ci dos nas nor mas téc ni cas es pe cí fi cas.
....................................................................................

PARECER Nº 112, DE 2001 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de
1999 (nº 675/98, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são de fe ri da à Rá dio Prin ce sa Isa bel
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
Prin ce sa Isa bel, Esta do da Pa ra í ba". 

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 1999 (nº 675, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são de fe ri da à Rá dio Prin ce sa
Isa bel Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Prin ce sa Isa bel,
Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 766, de
1994, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 15 de
se tem bro de 1994, que re no va con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Prin ce sa Isa bel Ltda.:
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Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Aloy sio Pe re i ra Lima           400.000

Luiz Gon za ga de Sou za           300.000

José Pe re i ra Car do so           300.000

To tal de Co tas                    1.000.000
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -

são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Cu nha Bu e no,
e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va

 II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

 Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 83, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Prin ce sa Isa bel Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala  da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Fre i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edur do Si que i ra Cam pos – 
Mo re i ra Men des – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) –
Lu dio Co e lho – Na bor Ju ni or – La u ro Cam pos
(abs ten ção) – Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta.

PARECER Nº 113, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 64, de
2000 (nº 137/99, 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
de La zer do Alto do Rio das Ve lhas, 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, com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Sete
La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.695,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 292, de 9 de de -
zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são à Fun da ção

Edu ca ti va e Cul tu ral de La zer do Alto do Rio das
Ve lhas para exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men -
te edu ca ti vos, 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 Sete La go as, de Mi -
nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

A Pre si den te da Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
de La zer do Alto do Rio das Ve lhas é a Srª De u sa nia
Ma ria Pin to de Car va lho.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.
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A le gis la ção es pe cí fi ca es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92 que “dis põe so bre for ma li da des e cri té -
ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, ra di o -
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962 que “ins ti tui o
Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

III – Voto

A pro xi mi da de de Belo Ho ri zon te, que fica a
ape nas 70 qui lô me tros, faz de Sete La go as um dos
prin ci pa is mu ni cí pi os da Re gião Me ta lúr gi ca e do
Cam po das Ver ten tes.

Sete La go as dis põe de qua tro emis so ras de rá -
dio e cin co jor na is. E ago ra, atra vés da Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral de La zer do Alto do Rio das Ve -
lhas, terá uma rá dio edu ca ti va cuja ati vi da de, sem fim
lu cra ti vo, será in te i ra men te des ti na da à pro mo ção da
edu ca ção, da cul tu ra e do la zer.

Acom pa nho com in te res se o de sen vol vi men to
de Sete La go as, ci da de que vem se des ta can do pe las 
ati vi da des eco nô mi cas e so ci a is de sua po pu la ção,
pela cul tu ra de seu povo e pela de ter mi na ção de suas 
li de ran ças po lí ti cas.

As ati vi da des da Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
de La zer do Alto do Rio da Ve lhas, uma das ins ti tu i -
ções mais só li das de Sete La go as, são um exem plo
ilus tra ti vo do in te res se do mu ni cí pio pela ex pan são
de sua cul tu ra.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 137, de 1999, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 27 de mar ço de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ri car do San tos, Re -
la tor – Fran ce li no Pe re i ra – Edu ar do Su plicy – Nilo
Te i xe i ra Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – José Co e lho – Mo re i ra Men -
des – Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos 
– Fre i tas Neto – Lú dio Co e lho – La u ro Cam pos
(abs ten ção) – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Na bor
Ju ni or.

PARECER Nº 114, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de
2000 (nº 250/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da
Cam pa nha 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 Cam pa nha, Esta do de Mi -
nas Ge ra is

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 95, de 2000 (nº 250, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da
Cam pa nha Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pa nha,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que apre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria da Rá dio
Di fu so ra da Cam pa nha Ltda.:

Co tis ta Cota

Dom Alo i sio Ro que Opper mann 117.000

Pe. Gil ber to Alva ro 2.000

Pe. Edu ar do Cos me de Oli ve i ra 1.000

To tal 120.000

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos
do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer,
nes ta Casa, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral .

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são
de Edu ca ção.
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Lo ca li za do no Sul de Mi nas, dis tan te 316 qui lô -
me tros de Belo Ho ri zon te e 295 de São Pa u lo, o Mu ni -
cí pio de Cam pa nha, com ape nas 327 qui lô me tros
qua dra dos, e in crus ta do numa das re giões mais de -
sen vol vi das de Mi nas e do Bra sil, tem um enor me po -
ten ci al de cres ci men to eco nô mi co.

Ser vi do por duas ro do vi as fe de ra is e ofer tan do
à sua ju ven tu de cur sos téc ni cos e su pe ri o res, o Mu ni -
cí pio de Cam pa nha tem dois jor na is e uma emis so ra
de rá dio, de cuja re no va ção da ou tor ga de fun ci o na -
men to tra ta este pro je to.

Ori en ta da pela li de ran ça re li gi o sa do Mu ni cí pio,
a Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha pres ta ines ti má ve is
ser vi ços à po pu la ção, atra vés de uma pro gra ma ção
equi li bra da de in for ma ções, mú si ca e ori en ta ção cul -
tu ral e edu ca ci o nal.

Co nhe ço bem a ci da de, de con ta tos di re tos e
pro ve i to sos com suas li de ran ças po lí ti cas, ad mi nis -
tra ti vas, em pre sa ri a is e so ci a is. Sei, de co nhe ci men to 
pró prio, do es for ço que es sas li de ran ças de sen vol -
vem em prol do pro gres so de Cam pa nha, e do na tu ral 
re co nhe ci men to  do povo do mu ni cí pio por esse tra -
ba lho.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 95, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za -
do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha -
bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Nilo Te i xe i ra 
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – José Co e lho – Mo re i ra Men des –
Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fre -
i tas Neto – Lu dio Co e lho – La u ro Cam pos (abs ten -
ção) – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Na bor Jú ni or.

PARECER Nº 115, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de
2000 (nº 326/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à S/A Rá dio Gu a ra ni
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 Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 145, de 2000 (nº 326, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são ou tor ga da à S/A Rá dio Gu a ra ni
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis -
la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção do Qu a dro Di re ti vo
da S/A Rá dio Gu a ra ni:

Di re tor Pre si den te   Ca mi lo Te i xe i ra da Cos ta
Di re tor Ge ren te      Álva ro Au gus to Te i xe i ra da Cos ta
Di re tor Téc ni co      Vic tor Pur ri Neto

II – Voto 

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta -
be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

A Rá dio Gu a ra ni, emis so ra per ten cen te aos
Diá ri os e Rá di os Asso ci a dos, vem se des ta can do en -
tre as di ver sas emis so ras de onda mé dia de Belo Ho -
ri zon te, na pres ta ção de ser vi ços in for ma ti vos à co -
mu ni da de, além de mú si ca, en tre vis tas e ou tros atra -
ti vos.

Um des ses pro gra mas nos cha ma a aten ção:
ele é apre sen ta do cin co ve zes du ran te a pro gra ma -
ção diá ria, nos ho rá ri os de pico, ori en tan do mo to ris -
tas, pas sa ge i ros dos trans por tes co le ti vos e pe des -
tres, so bre as con di ções de trân si to nos prin ci pa is
pon tos de Belo Ho ri zon te, in di can do as vias me nos
obs tru í das.

A Rá dio Gu a ra ni é uma das me lho res emis so ras 
de Belo Ho ri zon te, e vem acom pa nhan do o cres ci -
men to eco nô mi co, po lí ti co, cul tu ral e so ci al da ci da de
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que é a mi nha ci da de, que me viu nas cer para a vida
pú bli ca nos anos 40 e me aco lheu como um fi lho di le -
to, dan do-me, em to das as opor tu ni da des, as me lho -
res de mons tra ções de apre ço e de apo io, fe liz men te,
sem pre re tri bu í das.

Te nho por Belo Ho ri zon te um es pe ci al apre ço,
pois foi atra vés de seus bra ços aco lhe do res que pude 
co nhe cer Mi nas Ge ra is, seu povo, suas li de ran ças,
das qua is com mu i ta hon ra to mei-me uma de las, e
pude apren der a ter Mi nas como a mi nha ter ra, a ter ra 
da mi nha pa i xão e do meu sen ti men to.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 145, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a S/A Rá dio Gu a ra ni  aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va -
ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato,
na  for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te  – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor, – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – José Co e lho – Mo re i ra Men des – Ger -
son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fre i tas
Neto – Lú dio Co e lho – La u ro Cam pos (abs ten ção) –
Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Na bor Jú ni or.

PARECER Nº 116, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 151, de
2000 (nº 348/99 na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Edu ca do ra do
To can tins 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 Uru a çu, Esta do de  Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 151, de 2000 (nº 348, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Edu ca do -
ra do To can tins Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uru a çu,
Esta do de Go iás. 

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 393, de
1992, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -

gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/nº, de
30 de ju lho de 1992, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Ro cha, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são. 

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos au -
tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela en ti -
da de Rá dio Edu ca do ra Ltda, ra zão por que se pro põe
o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por meio de
emen da de re da ção ao art. 1º do PDS em aná li se.

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção. 

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 151, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Edu ca do ra do To can -
tins Ltda, aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, com a se guin te emen da de re da ção: 
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EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS no 151, de 2000, a se -
guin te re da ção: Art.1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re o De cre to s/nº, de 30 de ju lho de 1992, que re -
no va por dez anos, a par tir de 17 de maio de 1988, a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Edu ca do ra do To can -
tins Ltda, con ce di da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca -
do ra 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 Uru a çu, Esta do de
Go iás.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor
– Fre i tas Neto – José Co e lho – Car los Pa tro cí nio –
Osmar Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Edu ar do Su -
plicy (absten ção) – Lú dio Co e lho – Na bor Jú ni or –
Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta – La u ro Cam pos
(absten ção) – Ge ral do Cân di do (absten ção).

PARECER Nº 117, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 204, de
2000 (nº 430/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra
da Pe nha do Espí ri to San to 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 Ca ri a ci ca, Esta do do
Espí ri to San to

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 204, de 2000 (nº 430, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Fun da ção Nos sa Se nho -
ra da Pe nha do Espí ri to San to para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ca ri a ci ca, Esta do do Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 813, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 16 de
ju nho de 1999, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to. É a se -
guin te a di re ção da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe -
nha do Espí ri to San to:

Luiz Álva ro de Bar ros Fa ria – Pre si den te
Ce cí lia Ma ria Kroh ling Pe ruz zo – Vice-Pre si -

den te
Ro má rio Fo la dor – 1º Se cre tá rio 
Jo va nir Po le ze – 2º Se cre tá rio 
João Ma no el Bin da – 1º Te sou re i ro
Pe. Ge tú lio Car les so – 2º Te sou re i ro

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Si las Câ -
ma ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rá dio Di fu so ra de Ca ri a ci ca Ltda., ra zão
por que se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu
nome, por meio de emen da de re da ção ao art. 1º do
PDS em aná li se.

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 204, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Fun da ção Nos sa Se nho ra da
Pe nha do Espí ri to San to aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da
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con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te Emen da.

EMENDA Nº  1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS 204, de 2000, a se guin -
te re da ção:

Art. 1º – Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 16 de ju nho de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 30 de ju lho de 1995, a con ces -
são da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do Espí ri -
to San to; ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Di fu so ra
de Ca ri a ci ca 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 Ca ri a ci ca, Esta do do Espí ri to
San to.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la -
tor – Fre i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di -
do (absten ção) – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias –
Nilo Te i xe i ra Cam pos  – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Mo re i ra Men des Edu ar do Su plicy (absten ção) –
Lú dio Co e lho – Na bor Jú ni or – La u ro Cam pos
(absten ção) – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 118, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de
2000 (nº 263/1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Cor re io do Vale Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em on das mé di as na ci da de de Ita -
po ran ga, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de 2000 (nº 263, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Cor re io do Vale Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on -
das mé di as na ci da de de Ita po ran ga, Esta do da Pa ra -
í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 27, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
de zem bro de 1998, que ou tor ga a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -

mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Cor re io do Vale Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
Pa u lo Aris tó te les Ama dor Sou za  4.658

Ana Lu i za Bron ze a do Vi e i ra  1.552

To tal de Co tas  6.210

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Pi a uhy li -
no, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II - Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 214, de 2000, evi dên -
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Cor re io do Vale 
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.
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Sala das Co mis sões, 27 de mar ço de 2001 – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Fre i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di do
(absten ção) – Car los Pa tro cí nio – Ger son Ca ma ta – 
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edur do Si que i ra Cam pos – 
Mo re i ra Men des – Edu ar do Su plicy (absten ção) –
Lú dio Co e lho – Osmar Dias – Na bor Ju ni or – La u -
ro Cam pos (absten ção) – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 119, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de
2000 (nº 450/2000, 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 e Cul tu ral de
Bar ra de San to Antô nio a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Bar ra de San to Antô nio, Esta do de
Ala go as.

Re la to ra Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2000 (nº 450, de
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 e Cul tu ral de
Bar ra de San to Antô nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bar ra de San to Antô -
nio, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.168,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 119,
de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Bar ra de San to Antô nio:

Pre si den te: José Ro gé rio Ca val can te Fa ri as
Vice-Pre si den te: Ma ria Rume Bi a nor Fa ri as

Se cre tá rio: Ja zi ei da Sil va Bor ne

Te sou re i ro: Cí ce ro Ma ci el de Ara ú jo

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co -
mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re -
ce bi do pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do
Agnal do Mu niz, e apro va ção unâ ni me da que la Co -
mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 218, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral de Bar ra de San to Antô nio aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la tor – Fre i tas Neto – José Co e lho – Car los Pa -
tro cí nio – Osmar Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Mo re i ra Men des –
Edu ar do Su plicy – Lu dio Co e lho – Na bor Jú ni or –
Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta – La u ro Cam pos – 
Ge ral do Cân di do.

PARECER Nº 120, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 235, de
2000 (nº 475/2000, 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 Novo Mun do Ltda.
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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 São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 235, de 2000 (nº 475, de
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 Novo Mun do Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.098,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to lº de se -
tem bro de 1998, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Áti la Lira, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rá dio Anhan gue ra Ltda., ra zão por que se
pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu nome, por meio
de emen da de re da ção ao art. 1º do dis po si ti vo le gal
em aná li se.

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de

1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 235, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Novo Mun do Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com a se guin te

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 235, de 2000 a se -
guin te re da ção:

Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de lº de se tem bro 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 Novo Mun do Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Rá dio Anhan gue ra 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 São Pa u lo, Esta do
de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço de 2001. –Ri -
car do San tos, Pre si den te  –  Ro meu Tuma, Re la tor – 
Edu ar do Su plicy (abs ten ção) – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Cân di do (abs -
ten ção)– José Co e lho – Mo re i ra Men des – Ger son
Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fre i tas
Neto – Lu dio Co e lho– La u ro Cam pos (abs ten ção) – 
Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Na bor Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

É lido o se guin te:

OFÍCIO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SGM-P 375/01

Bra sí lia, 30 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi ve ri fi ca do

erro ma ni fes to no tex to dos au tó gra fos re fe ren tes ao
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Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 851, de 2001, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que “Esco lhe o Sr. Ubi ra tan
Agui ar para o car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas
da União”, en ca mi nha do à con si de ra ção des sa Casa
em 28 de mar ço de 2001, por meio do Ofí cio
PS-GSE/034/01.

So li ci to a Vos sa Exce lên cia se dig ne or de nar as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as a fim de ser fe i ta a se guin te
re ti fi ca ção:

ONDE SE LE:

“UBIRATAN AGUIAR”

LEIA-SE:

“UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR”
De pu ta do Aé cio Ne ves,  Pre si den te.

PARECER Nº 93, 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 52, de 2001 (nº 851,
de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 52, de 2001
(nº 851, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
es co lhe o Sr. Ubi ra tan Di niz de Agui ar para o car go
de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da União, nos ter -
mos do in ci so II do § 2º do art. 73 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 28 de mar -
ço de 2001.

Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Car los Wil son.

(*) Re pu bli ca do para re ti fi ca ção do nome do in di ca do (Ofí cio
SGM-P nº 375/01, Do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos)
DSF de 29-3-001, pag. 04339

ANEXO AO PARECER Nº 93, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ––––– Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO DE LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Esco lhe o Sr. Ubi ra tan Di niz de
Agui ar para o car go de Mi nis tro do Tri bu -
nal de Con tas da União, nos ter mos do
in ci so II do § 2º do art. 73 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal  de cre ta:

Art. 1º É es co lhi do o Sr. Ubi ra tan Di niz de Agui ar 
para o car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da
União, nos ter mos do in ci so II do § 2º do art. 73 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e do in ci so II do art. 105 da Lei
nº 8.443, de 16 de ju lho de 1992.

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) – Com re -
fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên cia 
pres ta os se guin tes es cla re ci men tos ao Ple ná rio:

1 – A ma té ria foi lida e apro va da nes ta Casa na
ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 28 úl ti mo.

2 – A re ti fi ca ção so li ci ta da pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos não im por ta em al te ra ção do sen ti do do pro je to.

Nes sas con di ções, a Pre si dên cia, nos ter mos
do art. 325 do Re gi men to Inter no, de ter mi na que se -
jam pro ce di das as re ti fi ca ções ne ces sá ri as.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nº 79, de 2000 (nº 596/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de
1957, que re gu la men ta as ati vi da des dos em pre ga -
dos ven de do res, vi a jan tes ou pra cis tas, para per mi tir
o pa ga men to de co mis sões e per cen ta gens em pres -
ta ções su ces si vas quan do do re ce bi men to da pri me i -
ra par ce la e es ta be le ce cri té ri os para o es tor no de co -
mis sões pa gas; nº 98, de 2000 (nº 111/95, na Casa de 
ori gem), que acres cen ta ar ti go à 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 (es ta be le cen do que o po der pú bli co pro ce de rá a
iden ti fi ca ção das áre as de ser ti fi ca das e es ta be le cen -
do cri té ri os para sua ex plo ra ção); e nº 101, de 2000
(nº 2.534/96, na Casa de ori gem), que fa cul ta às ges -
tan tes o aces so a ôni bus, ci ne mas e ou tros lo ca is
sem a uti li za ção da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o
exi gir; cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi -
ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 29 de mar -
ço de 2001 e pu bli cou no dia 30 do mes mo mês e ano, 
a Me di da Pro vi só ria nº 2.142, que ”Dis põe so bre o sa -
lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de 2001, e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
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cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Iris Re zen de
José Alen car Amir Lan do

PFL

Hugo Na po leão Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra       Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

PTB

Arlin do Por to

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Ju tahy Ju ni or João Alme i da
Ro ber to Jef fer son Ri car do Fer ra ço

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Expe di to Jú ni or

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Aven zo ar Arru da

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

*Blo co (PDT/PPS)

Ru bens Bu e no Alceu Col la res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 2-4-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 3-4-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 4-4-2001 – pra zo para re ce bi men to de emen das 
e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
ad mis si bi li da de
Até 13-4-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis taA té 
28-4-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 (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 56, de 2001 (nº 882/2001, na ori gem), de 19 
de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
59/2001-TCU (Se gun da Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe -
ren te à au di to ria re a li za da no Hos pi tal São Lu cas, em
Pa tos de Mi nas/MG, vi san do à apu ra ção de pos sí ve is 
ir re gu la ri da des na apli ca ção de re cur sos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS (TC-014.519/2000-1);

– nº 57, de 2001 (nº 919/2001, na ori gem), de 20 
de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
48/2001-TCU (Pri me i ra Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe -
ren te a le van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras 
de Infra-es tru tu ra de Irri ga ção de Uso Co mum (Pro je -
to Pi nar), no Esta do de Mato Gros so, con tem pla das
com re cur sos do Orça men to-Ge ral da União, para o
exer cí cio de 2000, ten do como uni da de or ça men tá ria
o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal
(TC-011.186/2000-9);

– nº 58, de 2001 (nº 959 e 1.002/2001, na ori -
gem), de 21 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da
De ci são nº 130/2001-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 à au di to ria re a li za da nos con tra tos e obras da
BR-174/AM, tre cho Ma na us (Entr. AM-10, km 0 até a
di vi sa AM/RR (km 255,5) no pe río do de 2 a 30/06/99
(TC-008.254/99-0);

– nº 59, de 2001 (nº 970/2001, na ori gem), de 21 
de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
131/2001-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 à au -
di to ria re a li za da no Hos pi tal Evan gé li co de Cu ri ti ba,
vi san do à apu ra ção de pos sí ve is ir re gu la ri da des na
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apli ca ção de re cur sos do Sis te ma Úni co de Sa ú de –
SUS (TC-004.964/2000-5); e

– nº 60, de 2001 (nº 1.033/2001, na ori gem), de
21 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 129/2001-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 à
au di to ria efe tu a da nas con tas do FGTS, con si de ran -
do a po si ção atu al e de ta lha da das con tas, se gun do o
ti tu lar e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras res pon sá ve is pela
mo vi men ta ção, an tes da cen tra li za ção na Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, re a li za da em aten di men to à so li ci ta -
ção for mu la da pela Co mis são de Fis ca li za ção Fi nan -
ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos
(TC-019.773/95-1).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or
pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, nin guém ig no ra a imi nên cia da cri se
ener gé ti ca em que o Bra sil está pres tes a mer gu lhar. 
Qu an do ocor rem di ver gên ci as, elas se li mi tam à
quan ti fi ca ção da gra vi da de, à du re za das me di das
ne ces sá ri as ao seu com ba te, aos so fri men tos que
se rão im pos tos à so ci e da de, para re du zir-lhe o im -
pac to na eco no mia na ci o nal e no quo ti di a no de
cada ci da dão. É unâ ni me, tam bém, a cons ciên cia
quan to à ma ne i ra com que o as sun to foi tra ta do,
por que, há mu i to tem po, to dos sa bía mos do des -
com pas so en tre as ne ces si da des cres cen tes e a ca -
pa ci da de pro du ti va ins ta la da. Fal ta ram in ves ti men -
tos, fal tou pru dên cia, fal tou ca pa ci da de ge ren ci al
ante uma si tu a ção que se pre nun ci a va ca la mi to sa.

As man che tes do fi nal de se ma na re fle ti ram, fi -
el men te, a per ple xi da de e a an gús tia que o as sun to
vem des per tan do. O Jor nal do Bra sil, em sua edi ção
de on tem, deu des ta que às exi gên ci as in di vi du a is que 
os bra si le i ros so fre rão nas pró xi mas se ma nas, afir -
man do que ”o con tro le pode re du zir a con ta de luz em
20%“ – e re a fir man do ve lhos pre ce i tos de con su mo,
como a re gu la gem dos chu ve i ros elé tri cos, ins tru ções 
so bre la va gem e pas sa gem de rou pa, etc. Fala, tam -
bém, em pro gra mas de com ba te ao des per dí cio. Na
mes ma edi ção do ve ne ran do e sem pre res pe i ta do

JB, a co lu nis ta Cris ti na Bor ges olha para o fu tu ro e
apre sen ta, como so lu ção para o gra ve pro ble ma, a
cons tru ção de mi ni u si nas de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, a par tir da tec no lo gia de cé lu la com bus tí vel. Ela
mes ma, en tre tan to, de i xa cla ro que esse é um so nho
para o fu tu ro, pois ”a pes qui sa bá si ca fe i ta por uni ver -
si da des en con tra-se na fase de de sen vol vi men to de
pro tó ti pos. Até o mo men to, são ape nas sete pro je tos“.

De fen do as pes qui sas téc ni cas e ci en tí fi cas
como so lu ções ide a is para esse e ou tros pro ble mas
gra ves da na ci o na li da de. Mas, evi den te men te, não
po de mos es que cer que pre ci sa mos ir mu i to além de
pro tó ti pos, a cur to pra zo, por que a si tu a ção é gra ve,
mu i to gra ve. Já per de mos tem po de ma is!

Cito, mais uma vez, o Jor nal do Bra sil, cuja co -
lu na ”Infor me Eco nô mi co“, de hoje, as si na da pela re -
pór ter Val de rez Ca e ta no, es tam pa uma re a li da de que 
ne nhum bra si le i ro cons ci en te pode ig no rar: ”Há cin co
anos, a Ele tro brás já ad ver tia o Go ver no so bre os ris -
cos da fal ta de ener gia no País, a par tir do ano 2002.
O re la tó rio apon ta va to dos os pro ble mas, en tre eles a
fal ta de in ves ti men tos e ba ci as hi dro grá fi cas ina de -
qua das em re gião de ma i or con su mo.“

A co lu na de Ge or ge Vi dor, na edi ção des ta se -
gun da-fe i ra do jor nal O Glo bo, traz o pon to de vis ta
de 14 con ces si o ná ri as, em sua ma i or par te hoje per -
ten cen tes a mul ti na ci o na is com sede no ex te ri or.
Essas em pre sas, em vez de pre o cu pa rem-se com a
pre ca ri e da de do se tor, ca u sa da pelo fato de elas
mes mas não te rem in ves ti do o que de ve ri am, pre fe -
rem dis cur sar em de fe sa das pró pri as ima gens na mí -
dia e re cla mam das ta ri fas apro va das pelo Go ver no.
Mas não de i xam de ad mi tir que os re a jus tes nas con -
tas co bra das aos con su mi do res têm sido mu i to su pe -
ri o res aos ín di ces de in fla ção; nem men ci o nam, se -
quer de pas sa gem, o fato de que seus cli en tes es tão
há vá ri os anos so fren do os efe i tos de um bru tal acha -
ta men to nos sa lá rio e na ren da fa mi li ar.

Esses pro ble mas que ale gam, to da via, não as
im pe dem de so nhar com a pri va ti za ção do com ple xo
de Fur nas, con si de ra do um dos ma i o res ne gó ci os do
ramo em todo o mun do. Pa ra do xal men te, es tão com -
pran do mais um fu tu ro mo ti vo de la mú ri as.

O ex-Mi nis tro e atu al De pu ta do Del fim Net to,
com a acu i da de ha bi tu al, foi di re i to ao âma go da
ques tão, acu san do as gran des mul ti na ci o na is ener -
gé ti cas de ga nân cia: em vez de gas ta rem seus ca pi -
ta is na am pli a ção das usi nas e das re des de dis tri bu i -
ção, as em pre sas que rem fi nan ci ar todo o in ves ti men -
to com os pa ga men tos ime di a tos fe i tos pe los con su -
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mi do res. Então, em vez de in ves ti rem no se tor que do -
mi nam, as mul ti na ci o na is apos tam no ime di a tis mo de 
já ti rar das con tas, hoje pa gas pe los con su mi do res,
os re cur sos ne ces sá ri os à ex pan são dos sis te mas e,
as sim, di mi nu ir os pre vi sí ve is im pac tos do pro ble ma.

O povo tem que fi car aler ta, aten to aos no ti ciá ri -
os e ao jogo de in te res ses que cer cam to das as no tí -
ci as em tor no da cri se ener gé ti ca. Por que es ta mos
ame a ça dos, mais uma vez, de pa gar pela im pre vi -
dên cia dos tec no cra tas e pela vo ra ci da de dos in ves ti -
do res es tran ge i ros, que, como dis se há pou co, hoje
do mi nam com ple ta men te esse cam po vi tal da nos sa
eco no mia.

É mu i to fá cil atri bu ir a São Pe dro toda a cul pa da 
si tu a ção. Fil mar as re pre sas as sus ta do ra men te va zi -
as não es con de a obri ga ção de ir bus car as ori gens e
as im pli ca ções do fato, que vão des de o des ma ta -
men to das nas cen tes dos rios que as for mam até os
pro ble mas cli má ti cos pre vi sí ve is. O que se exi ge é
mu i to mais que isso: é se ri e da de, sin ce ri da de na
abor da gem da ques tão. 

A re vis ta Épo ca, na edi ção que está che gan do
às ban cas, faz uma aná li se im pres si o nan te do pro ble -
ma hí dri co, em ma té ria in ti tu la da ”Pode ser a gota
d´água“. A re por ta gem afir ma que, na úl ti ma dé ca da,
a de man da de água cres ceu 600%, o do bro da ex -
pan são de mo grá fi ca – e atri bui tal dis pa ri da de ao
des per dí cio, como ocor re em São Pa u lo, onde 10 mil
li tros são mal apro ve i ta dos a cada se gun do. Isso re -
pre sen ta o con su mo de uma ci da de com mais de 4
mi lhões de ha bi tan tes.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
mu i to pra zer, Se na dor.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se -
na dor Na bor Jú ni or, V. Ex.ª, no iní cio des ta tar de,
põe em de ba te um tema com o qual, de for ma re cor -
ren te, nas úl ti mas qua tro se ma nas, pelo me nos,
con vi ve este Ple ná rio. Tra zi do pe los Par la men ta res
dos mais di ver sos pon tos do País, V. Exª o faz de
uma for ma mu i to cla ra e com pe ten te. Qu e ro con cor -
dar com V. Exª, pri me i ra men te, na ava li a ção de que
o pro ble ma não re si de na fal ta de chu vas e, sim, na
de in ves ti men tos no se tor, além do que en con tra
am pa ro tam bém no mo de lo de pri va ti za ção des se
se tor. Se gun do, digo a V. Exª que te re mos uma
gran de opor tu ni da de de de ba ter o tema, in clu si ve
apre sen tei um re que ri men to na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos que con tou com o seu apo io.

Esta rão aqui, no dia 17 pró xi mo, o novo Mi nis tro das 
Mi nas e Ener gia acom pa nha do do Pre si den te da
Ane el, além do Pro fes sor Luís Pin guel li Rosa, para
que haja um equi lí brio de de ba te e de vi sões, a fim
de que pos sa mos dis cu tir em pro fun di da de a ques -
tão ener gé ti ca bra si le i ra que, em ter mos de in fra-es -
tru tu ra, é bá si ca para o nos so de sen vol vi men to. Por
tudo isso, par ti ci po do pro nun ci a men to de V. Exª
para pa ra be ni zá-lo pela fe liz ini ci a ti va, pois en ten do
que esta Casa, que es pe lha o sen ti men to da Fe de -
ra ção, tem o de ver de dar uma con tri bu i ção no de -
ba te do pro ble ma. Pou cos dias atrás, o Se na dor Ro -
ber to Re quião es te ve na tri bu na, vol tan do dos Esta -
dos Uni dos, onde re la tou aqui lo que na re vis ta Re -
pú bli ca, do mês pas sa do, está mu i to bem re la ta do,
que é o fra cas so da ex pe riên cia ca li for ni a na; S. Exª
trou xe tam bém a ex pe riên cia do Te xas, bem su ce di -
da, que se guiu um ca mi nho di fe ren te. Acho que é
isso que pre ci sa mos dis cu tir. Eu, par ti cu lar men te,
acho que o Go ver no está num mal ca mi nho em for -
çar o pro ces so de pri va ti za ção de Fur nas. Está na
hora de o Go ver no pa rar, pen sar, olhar o mer ca do
na ci o nal e o in ter na ci o nal e en ten der, por exem plo,
que os re cur sos são es cas sos nes te mo men to; que
o Go ver no en ten da que se os re cur sos são es cas -
sos, o pou co di nhe i ro que te mos, seja ele pú bli co ou 
pri va do, de ve ria ser di re ci o na do a no vas ge ra do ras
e a no vas li nhas de trans mis são, e não di re ci o na do
a ati vos já exis ten tes e que a sua aqui si ção por ”a“
ou por ”b“ não vai ge rar mais ener gia ne ces sá ria ao
de sen vol vi men to do País – como V. Exª bem dis se.
Só para ter mi nar, os in ves ti men tos – V. Exª deve ter
le van ta do isso mu i to bem –, de sa ba ram nos úl ti mos
dez anos. E, nos úl ti mos dez anos, o cres ci men to
pela de man da de ener gia su biu 5% ao ano. Então, é 
evi den te que esse pro ble ma era anun ci a do. Espe ro
que o Se na do e o Go ver no te nham con di ções de
dis cu tir este as sun to, e que a au diên cia que va mos
ter na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos seja útil e 
pos sa mos en con trar ca mi nhos para o se tor ener gé -
ti co, que é o pro pul sor do de sen vol vi men to eco nô mi -
co e so ci al do Bra sil. É a con tri bu i ção que de i xo a V.
Exª, pa ra be ni zan do-o pelo tema que traz hoje no iní -
cio des ta ses são.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pa u lo Har tung, pelo seu opor tu no
apar te, fa da do a en ri que cer o de ba te que pro vo co ao
abor dar, de ma ne i ra con cre ta, a si tu a ção de cri se
ener gé ti ca por que pas sa o nos so País.

Na re a li da de, hou ve um cer to des ca so por par te 
das nos sas au to ri da des; não va mos res pon sa bi li zar
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só o atu al Go ver no. V. Exª fri sou mu i to bem que, des -
de a dé ca da de 80, não hou ve in ves ti men to no se tor,
a não ser a Hi dre lé tri ca de Xin gó, lá em Ala go as, que
en trou em fun ci o na men to há ques tão de uns dois
anos. 

Mas fal ta ain da mu i ta co i sa. Por exem plo, a im -
pren sa no ti ci ou nes te fi nal de se ma na que a hi dre lé -
tri ca de Ita i pu tem ener gia para abas te cer ou tras re -
giões e não o faz por fal ta de me lho res sis te mas de
trans mis são para São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas
Ge ra is etc. Isso pro va que nem no se tor de dis tri bu i -
ção da ener gia os in ves ti men tos se fi ze ram sen tir.

Lá no Nor te, o es tran gu la men to acon te ce em
tor no do cha ma do ”li nhão do Tu cu ruí“. O as sun to já foi 
abor da do, nes ta mes mo tri bu nal, pelo Se na dor Ade -
mir Andra de, em vá ri os pro nun ci a men tos; nos so Pre -
si den te, o Se na dor Ja der Bar ba lho, tam bém tem re i -
te ra do suas pre o cu pa ções so bre este in ves ti men to,
fun da men tal para que se aten dam de ze nas e de ze -
nas de ci da des no in te ri or do Pará. Há ener gia; o que
não exis te é a rede de dis tri bu i ção e, em con se qüên -
cia, ve ri fi ca-se um des per dí cio de ener gia que po de -
ria es tar aten den do a ou tras re giões do Pará e, tal vez, 
até do Ama zo nas. Agra de ço o opor tu no apar te de V.
Exª. e re tor no ao meu dis cur so, no pon to em que ana -
li so as pers pec ti vas da fal ta de água para aci o nar as
tur bi nas das hi dre lé tri cas.

No Su des te, prin ci pal nú cleo in dus tri al do País,
onde fica a ma i o ria da sua po pu la ção, os ín di ces mí -
ni mos de chu va ca i rão a par tir de ago ra, pre ven do-se, 
no tri mes tre que co me ça, que a mé dia es ta rá aba i xo
do pa drão em Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. Em Bra sí lia,
no Cen tro-Oes te, a umi da de do ar so fre rá a que da sa -
zo nal de to dos os anos, de ven do as con di ções cli má -
ti cas fi car den tro dos pa drões cli ma to ló gi cos.

Tudo isso vem con fir mar a gra vi da de da cri se
que bate às por tas das em pre sas e dos la res bra si le i -
ros.

A co lu nis ta Mí ri am Le i tão, na edi ção de on tem
de O Glo bo, en tre vis tou o De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, des ta can do a ex pe riên cia do no bre par la men tar
ba i a no no se tor ener gé ti co, in clu si ve lem bran do sua
par ti ci pa ção em ra ci o na men tos pra ti ca dos há qua se
duas dé ca das. Ele não se mos tra nem um pou co pre -
o cu pa do com o medo que suas pa la vras pos sam ca u -
sar aos ele i to res; e até afir ma: ”que ro alar mar a po pu -
la ção bra si le i ra“!

Com uma fran que za que as sus ta, mas cons ci -
en ti za, o De pu ta do José Car los Ale lu ia não de i xa
mar gens a dú vi das: ”es ta mos à be i ra de um ra ci o na -

men to de ener gia e isso é gra vís si mo. Cada dia que
pas sa, a si tu a ção fica mais gra ve“.

Faço ques tão de ex por, tex tu al men te, um dos
prin ci pa is tre chos da co lu na em que Mí ri am Le i tão
en tre vis ta o par la men tar da Ba hia: ”O De pu ta do acha
que o dis cur so ofi ci al, da Ane el e do Go ver no, con ti -
nua mi ni mi zan do o pro ble ma“. E afir ma: ”As pes so as
es tão achan do que se ma na que vem co me ça uma
cam pa nha para apa gar as lu zes des ne ces sá ri as das
ca sas e isso re sol ve o pro ble ma. Ele é mais pro fun do
e mais sé rio do que isto e suas con se qüên ci as po dem 
ser mais do lo ro sas, por isso es tou alar man do“.

Em sua en tre vis ta, Ale lu ia acres cen ta que um
ra ci o na men to de 15% vai atin gir em che io as in dús tri -
as, prin ci pal men te as ele tro-in ten si vas; isso en co lhe
ime di a ta men te a pro du ção, o em pre go, a ex por ta ção.
Afe ta o cres ci men to e a ba lan ça co mer ci al“.

A pró pria co lu nis ta ad ver te que o pro ble ma não
deve fi car li mi ta do ao cor ren te ano, pois a ofer ta está
cla ra men te in su fi ci en te, por que ”o País in ves tiu pou co 
em to dos os anos 80 e no co me ço dos 90; co me çou a
plan tar, en tão, o pro ble ma que co lhe ago ra: a ener gia
é como uma pou pan ça. Se não usar ra ci o nal men te,
você es ta rá di la pi dan do seu pa tri mô nio. Foi isso que o 
Bra sil fez nes ses anos to dos“.

E acres cen ta: ”os ní ve is dos re ser va tó ri os das
hi dre lé tri cas es tão ba i xos por que não cho veu, mas
tam bém por que essa pou pan ça foi sen do usa da ex -
ces si va men te nos úl ti mos anos, a pon to de es tar,
hoje, em ní ve is crí ti cos“.

O fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
que o céu pode-se mos trar lim po e cla ro, mas uma
tem pes ta de está pres tes a de sa bar so bre a eco no mia 
na ci o nal, a me nos que me di das ur gen tes, pro fun das
e efi ca zes se jam ado ta das pe las em pre sas e pe los
ges to res ofi ci a is do se tor.

Vou bus car na co lu na de Mí ri am Le i tão as pa la -
vras que to dos de ve mos ou vir e to mar como se ve ra
ad ver tên cia: ”em 2003 o mer ca do será to tal men te li -
vre. Como a pri va ti za ção em pa cou e não es tão sen do
fe i tos in ves ti men tos su fi ci en tes em au men to de ofer -
ta, o pre ço pode ex plo dir em 2003“.

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, a pu bli ca ção da
co lu na de do min go, de Mí ri am Le i tão, no Diá rio do
Se na do Fe de ral como par te in te gran te do pre sen te
dis cur so. E faço mi nhas as pa la vras da con sa gra da
jor na lis ta, na que la pá gi na, quan do, re je i tan do qual -
quer ten ta ção de fu gir à re a li da de, as se gu ra: ”Exis -
tem ra zões de cur to e mé dio pra zos para fi car-se alar -
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ma do. A pior ati tu de é di zer que a cul pa é de São Pe -
dro“.

Não po de mos, en tre tan to, es que cer ou tro pe -
ri go, até ago ra pou co ci ta do: já se fala em po lí ti ca
de ta ri fas mais al tas para re du zir o con su mo de
ener gia.

A ame a ça con cre ta está na co lu na de on tem do
com pe ten te e ve te ra no jor na lis ta Elio Gas pa ri, pu bli -
ca da tam bém no jor nal O Glo bo. Com a trans pa rên -
cia de sem pre, ele con fir ma a má in ten ção e iden ti fi ca
a fon te. Diz ele: ”O Mi nis tro Alci des Tá pi as ad mi tiu
que essa no vi da de po de rá le var à ini bi ção do con su -
mo por meio de au men to das ta ri fas“.

Pon de ra o re pór ter: ”É ir ra ci o na li za ção. Mete a 
mão no bol so dos con su mi do res do an dar de ba i xo
e ali sa o an dar de cima, onde a con ta de luz dói mu i -
to me nos no Orça men to. Re ci cla a má po lí ti ca ener -
gé ti ca, trans for man do-a em con fis co in dis cri mi na -
do“. E con clui ele, com sin ce ra in dig na ção: ”O ra ci o -
na men to pode ser uma co i sa hor rí vel, mas afe ta
igual men te a tur ma dos di ver sos an da res“. Já vi mos 
aque la pre ten sa ”ra ci o na li za ção“ nas dé ca das de
60 e 70, quan do ocor reu a pri me i ra gran de cri se
mun di al do pe tró leo. Para en fren tar a fal ta de com -
bus tí vel, o Go ver no jo gou para cima os pre ços, nos
pos tos – con du ta que en tão con de nei, por ser eli tis -
ta, so ci al men te per ver sa e co var de men te in jus ta;
por que di vi dia em cas tas os con su mi do res: quem ti -
nha di nhe i ro para com prar ga so li na con ti nu a va es -
ban jan do os de ri va dos, ad qui ri dos com as di vi sas
per ten cen tes a toda a co le ti vi da de; quem não ti nha,
fi ca va en tre gue à pró pria sor te. 

Au men tar a ta ri fa de ener gia para re du zir o con -
su mo de ele tri ci da de será um erro ain da ma i or e mais
in to le rá vel.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con -
ce do o apar te, com a per mis são da Mesa, ao Se na -
dor Ra mez Te bet, se ain da me res tar tem po.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Na bor Jú ni or, es ta mos ou vin do não um dis cur so
qual quer, mas o dis cur so de V. Exª que abor da com
pro fun di da de a pre o cu pa ção de to dos os bra si le i ros, 
prin ci pal men te des ta Casa, com a pos si bi li da de de
ra ci o na men to ou co lap so no se tor de ener gia elé tri -
ca. Como V. Exª sa li en tou em seu bri lhan te pro nun -
ci a men to, a si tu a ção afe ta a eco no mia, as ex por ta -
ções, o se tor in dus tri al, a eco no mia po pu lar etc. V.

Exª en tra ago ra em um tre cho mu i to sen sí vel de seu 
pro nun ci a men to: o au men to da ta ri fa de ener gia elé -
tri ca. Qu al quer au men to nes se se tor vai pra ti ca men -
te eli mi nar o au men to que ti ve mos no sa lá rio mí ni -
mo, que, em bo ra ir ri só rio, foi um au men to. Tra ta-se
de uma as sun to que, acre di to, está sen do ob je to es -
pe cu la ção e não pode ser le va do a sé rio, por que
será um gol pe mor tal na so ci e da de bra si le i ra. Cum -
pri men to V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet, pelo seu opor tu no
apar te. 

Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, afir man do: au men -
tar as ta ri fas de ener gia, ago ra, para re du zir o con su -
mo de ele tri ci da de, será um erro ain da ma i or e mais
in to le rá vel do que o pra ti ca do na cri se do pe tró leo.
Esta rão sen do pu ni dos jus ta men te os úni cos que não 
con tri bu í ram para a si tu a ção caó ti ca dos sis te mas de
pro du ção e dis tri bu i ção, com uma agra van te adi ci o nal 
em re la ção ao ocor ri do com o com bus tí vel: os bra si le -
i ros po bres es ta rão au men tan do as re mes sas de lu -
cros para os ri cos in ves ti do res do ex te ri or, cu jas mul ti -
na ci o na is qua se do mi nam o se tor no Bra sil.

Por ma i or que seja o nú me ro de bar ra cos nas fa -
ve las e nas pe ri fe ri as ur ba nas, seu con su mo não che -
ga per to do ve ri fi ca do nas man sões e nos equi pa -
men tos ele tro e le trô ni cos das ca sas dos abas ta dos;
não há como fa zer um pa ra le lo en tre o gas to das re si -
dên ci as ru ra is e o das in dús tri as que, até hoje, não se
pre o cu pa ram em im plan tar me ca nis mos re du to res de 
con su mo.

De i xo ex pli ci ta da, des de já, a mi nha po si ção
con trá ria a qual quer ini ci a ti va ofi ci al de con tro lar o
con su mo de ener gia por in ter mé dio do au men to das
ta ri fas. O pro ble ma da ca rên cia ener gé ti ca exis te,
deve ser en fren ta do e tem de me re cer a aten ção
cons tru ti va das au to ri da des res pon sá ve is que pre ci -
sam es tar aten tas – se me per mi tem a ên fa se – tam -
bém à vo ra ci da de das em pre sas do se tor. 

Os bra si le i ros não su por ta rão mais um aten ta do 
à sua já pre cá ria ca pa ci da de de so bre vi vên cia, nes -
ses du ros tem pos de ar ro cho sa la ri al, agra va do pelo
cus to de vida, que se ele va a cada dia e afe ta as mais
ele men ta res ne ces si da des das fa mí li as do País. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por per -
mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor La u ro Cam po, por vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – 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, hoje le rei um
dis cur so bas tan te re su mi do que es cre vi esta ma nhã
para ver se con si go en qua drá-lo no ri gor do Re gi men -
to Inter no.

Da ou tra vez fi quei de ven do al gu ma co i sa a res -
pe i to da qui lo que es ta va fa lan do – e isso me acon te -
ceu tam bém quan do fa la va so bre o dar wi nis mo e o
dar wi nis mo so ci al -, por que apre sen tei a pri me i ra par -
te e a se gun da, que se ria uma crí ti ca da qui lo que ha -
via co lo ca do, ja ma is pude enun ciá-la. Des se modo,
en tão, os meus le i to res po de ri am ter uma im pres são
com ple ta men te equi vo ca da da qui lo que é o meu pen -
sa men to a res pe i to do as sun to.

Em re la ção ao as sun to tec no lo gia que es ta va
ten tan do tra tar no úl ti mo pro nun ci a men to, pa re ce-me
que a his tó ria do ca pi tal, do ca pi ta lis mo, é a his tó ria
da sua apa rên cia, dos seus fe i tos e efe i tos. A his tó ria
dos de fe i tos, da ne ga ti vi da de, não apa re ce numa ver -
são ide o ló gi ca da his tó ria das vi tó ri as do ca pi ta lis mo.
Tam bém, por isso, a li te ra tu ra so bre as cri ses é in sig -
ni fi can te em re la ção à li te ra tu ra da his tó ria eco nô mi -
ca, so bre mo e da, cré di to, pro du ção etc.

Há três anos, na úl ti ma vez em que fui aos Esta -
dos Uni dos, en trei na ma i or li vra ria do mun do, pro cu -
ran do um li vro so bre cri se, não en con trei ne nhum.
Ago ra, so bre a Dona Mo ni ca Le winsky, ha via 21 li vros 
na es tan te; so bre cri se eco nô mi ca mun di al, cri se eco -
nô mi ca do ca pi ta lis mo nor te-ame ri ca no, nada.

A mi nha pre o cu pa ção é jus ta men te mos trar
como a tec no lo gia ca pi ta lis ta, que, de iní cio, de sen -
vol via as for ças pro du ti vas, au men ta va o raio de ação
da pro du ção, de sen vol veu cré di to ao con su mo, ao
con su mi dor, pro du ziu o sis te ma fi nan ce i ro, os em -
prés ti mos a lon go pra zo, para ven der má qui nas, na vi -
os, trens de fer ro etc.

Essa pro du ção fan tás ti ca co me ça a per tur bar
cada vez mais a re pro du ção do ca pi ta lis mo. A par tir
daí, a tec no lo gia, que era des ti na da a de sen vol ver as
for ças pro du ti vas, tam bém foi con ta mi na da por uma
ne ces si da de in ter na, ocul ta e qua se sem pre la ten te
do ca pi ta lis mo. Marx di zia que a mis são his tó ri ca do
ca pi ta lis mo é de sen vol ver as for ças pro du ti vas, mas
que, a par tir de cer to mo men to, o ca pi ta lis mo en tra ria
na se ni li da de, so bre vi ve ria a si mes mo e, em vez de
de sen vol ver as for ças pro du ti vas, pas sa ria a de sen -
vol ver as for ças des tru ti vas.

Numa fase do ca pi ta lis mo, a tec no lo gia é ade -
qua da ao de sen vol vi men to, à po ten ci a li za ção da ca -
pa ci da de de pro du ção dos pa í ses ca pi ta lis tas. Mas, a
par tir de ou tro mo men to, de ou tro es tá gio, o es ta do
ca pi ta lis ta, os go ver nos têm que des vi ar as for ças
pro du ti vas que es tão per tur ban do a eco no mia, pro du -
zin do mer ca do ria e má qui nas de ma is. Como a Ingla -
ter ra que ria de ter to dos os pri vi lé gi os da Re vo lu ção
Indus tri al, pro i biu até 1843 que as má qui nas fos sem
ex por ta das, mas elas fo ram pro du zi das com tan ta in -
ten si da de e com tan ta efi ciên cia que não ha via ca pi -
ta lis tas in gle ses que pro du zi am sa pa tos e te ci dos su -
fi ci en tes para com pra rem as má qui nas pro du zi das
por meio de má qui nas na Ingla ter ra. Por isso as ne -
ces si da des re a is re vo ga ram essa pro i bi ção e, em
1844, o Bra sil, por meio da Lei Alves Bran co, co me -
çou a im por tar má qui nas de te ci do e ou tras má qui -
nas, como acon te ceu com a Argen ti na, o Ja pão etc.

Assim, o gran de pro ble ma era evi tar que as má -
qui nas que ope ras sem no Bra sil, na Argen ti na, no Ja -
pão, por meio de uma mão-de-obra que era es cra va
ou re ce bia um sa lá rio in sig ni fi can te, como acon te ce
hoje; ope ran do esse tra ba lha dor em po bre ci do, pe ri fé -
ri co, em má qui nas no vas, re cém-im por ta das da Ingla -
ter ra, ob vi a men te iri am re du zir o cus to de pro du ção e
in vi a bi li zar di ver sos se to res da pro du ção in gle sa.

Então a Ingla ter ra per ce beu que ela não de via,
que era mal ne gó cio ex por tar má qui nas; que a ex por -
ta ção de má qui nas aca ba ria re du zin do o mer ca do
para os sa pa tos, os cha péus, as rou pas, os pro du tos
fi na is pro du zi dos na ilha.

Os in gle ses ti nham de in ven tar uma má qui na
que, ao ser ex por ta da, não pro du zis se pro du tos con -
cor ren tes com os in gle ses. Que má qui na era essa?
Marx no va men te de ter mi nou que a má qui na ver da de -
i ra tem três par tes: mo tor, li nha de trans mis são e a
má qui na fer ra men ta, que pule, que cor ta, que re bi ta,
que faz o tra ba lho das mãos do ho mem. Da má qui na
fer ra men ta, de acor do com Marx, que par tiu a Re vo lu -
ção Indus tri al, e não do mo tor ou da li nha de trans mis -
são. A má qui na fer ra men ta, que con cor re com o ho -
mem e, por ser a mão da má qui na, dis pen sa a
mão-de-obra do tra ba lha dor vivo.

Por tan to, a so lu ção in gle sa foi fan tás ti ca: má qui -
na que ti ves se mo tor e li nha de trans mis são, mas que
não ti ves se essa par te que re vo lu ci o na o mun do, as
for ças pro du ti vas e cria o de sem pre go etc. Que má -
qui na se ria essa? Uma má qui na com mo tor, li nha de
trans mis são e uma roda. As gran des lo co mo ti vas,
que, ao se rem ex por ta das, fi ze ram com que, pos te ri -
or men te, o Bra sil, em 1990, a Argen ti na, em 1998, e
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to dos os pa í ses que im por ta ram tan tas fer ro vi as aca -
bas sem au men tan do sua dí vi da ex ter na e en tran do
em cri se. Assim, ex por tan do fer ro vi as, que pro du zi am 
aqui ape nas mo vi men to e ne nhu ma mer ca do ria con -
cor ren te com as mer ca do ri as in gle sas, a Ingla ter ra
pen sou ter re sol vi do o seu pro ble ma.

As fer ro vi as não fo ram fe i tas em face do seu as -
pec to po si ti vo, que re duz o tem po de cir cu la ção, in clu -
si ve do pró prio ca pi tal. As fer ro vi as se de sen vol ve ram
e 1,13 mi lhão Km de fer ro vi as fo ram cons tru í das no
mun do até 1913, em vir tu de de sua ne ga ti vi da de,
uma vez que não de sen vol vi am as for ças pro du ti vas,
não cri a vam mer ca do ri as fi na is con cor ren tes com as
in gle sas. Se ten ta por cen to dos in ves ti men tos nor -
te-ame ri ca nos en tre 1870 e 1900 fo ram fe i tos em fer -
ro vi as. E o Go ver no nor te-ame ri ca no doou uma ex -
ten são de ter ra do ta ma nho do Esta do de Ohio para
os ba rões la drões das fer ro vi as, ex pres são mu i to
ade qua da usa da na que le País.

Sa li en to que a tec no lo gia ca pi ta lis ta é, de fato,
ca pi ta lis ta, pois só en tra em ação quan do não atra pa -
lha fun da men tal men te a re pro du ção do ca pi tal, os in -
te res ses cris ta li za dos nes sa es tru tu ra so ci al e eco nô -
mi ca. Pa re ce-me que, a par tir de de ter mi na do mo -
men to, o ca pi ta lis mo en trou na se ni li da de, so bre vi veu 
as sim mes mo e, em vez de de sen vol ver as for ças pro -
du ti vas, pas sou a de sen vol ver as for ças des tru ti vas.
Essa foi a ter ce i ra e úl ti ma fase do ca pi ta lis mo, a qual
se ini ci ou em 1930, quan do a pro du ção atin giu nos
Esta dos Uni dos um ní vel tão ele va do que pro vo cou a
Cri se de 1929.

Na que la épo ca, pro du zi am-se 5,3 mi lhões de
car ros. Em vir tu de das di fi cul da des de ven da, da que -
da da taxa de lu cro, a Bol sa in flou e ex plo diu. Em
1931, em vez de 5,3 mi lhões, os Esta dos Uni dos pro -
du zi ram 900 mil e, 14 anos de po is, ape nas 700 mil,
so fren do uma que da brus ca. Entre 1929 e 1943, a
pro du ção caiu de 5,3 mi lhões para 700 mil ape nas. O
Go ver no ca pi ta lis ta es ta va se gu ran do a pro du ção de
mer ca do ri as, de me i os de pro du ção e de me i os de
con su mo.

Como os Esta dos Uni dos se re cu pe ra ram? Tal
como acon te ceu na Ale ma nha de Hi tler, eles se re cu -
pe ra ram por ca u sa de es tá di os, es tra das e pro du ção
bé li ca. A pro du ção bé li ca não pre ci sa de com pra dor
fi nal. A pro du ção bé li ca é um ”não-meio“ de pro du ção
e um ”não-meio“ de con su mo ao mes mo tem po, pois
ela se au to con so me. E o Go ver no é o com pra dor ”mo -
nop çô ni co“  o úni co com pra dor. Com prar ca nhão e
tan que é pro i bi do; com prar bom ba atô mi ca, nem se
fala! Só o Go ver no pode com prar. Ele com pra e paga

um pre ço ele va dís si mo. E esse se tor - o que pro duz
”não-me i os“ de pro du ção, ”não-me i os“ de con su mo,
”não-mer ca do ri as“ e pro du tos des tru ti vos - é o que
mais cres ce no sis te ma ca pi ta lis ta.

A par tir daí, ob vi a men te, o Go ver no tem de sus -
ten tar esse cres ci men to do se tor que fi cou sen do o
cen tro de pro du ção tec no ló gi ca, o cen tro da re ab sor -
ção do de sem pre go, o cen tro do po der po lí ti co e mi li -
tar, cen tra do nos Esta dos Uni dos de po is da Se gun da
Gu er ra Mun di al.

O que me pa re ce é que a tec no lo gia tam bém
pas sa a ser des tru ti va, im pro du ti va. Em vez de trans -
for mar a na tu re za com o tra ba lho hu ma no, a tec no lo -
gia cres ce ver ti gi no sa men te tam bém no se tor de
trans por te – trans por te do ho mem, que não é re sul ta -
do da pro du ção, trans por te das ima gens, do som, dos 
si na is. Então, va mos en tran do no mun do das ”su pe -
rin fo vi as“. Em vez de ser o mun do das fer ro vi as e das
ro do vi as, como era até 1930, en tra mos no mun do das 
”su pe rin fo vi as“, do com pu ta dor. Uma ma ra vi lha, mas
que fica lá, no com pu ta dor, uma pes soa sen ta da de
um lado, ou tra do ou tro, sem al te rar em nada as con -
di ções re a is da vida e do mun do.

Des se modo, essa so ci e da de de se res pas si vos 
e im pas sí ve is, que não al te ra em nada o de sen vol vi -
men to das for ças pro du ti vas, pas sa a ser esse pro du -
to ma ra vi lho so, con ge la dor da vida e de ses pe ra dor. O 
Ja pão pro va isso com as do en ças do tra ba lho, que se
agra vam até che gar ao ka ros hi, o su i cí dio dos tra ba -
lha do res, no fi nal de se ma na. Essas do en ças são to -
das mu i to re la ci o na das aos com pu ta do res e aos no -
vos ins tru men tos de cir cu la ção de al gu ma co i sa que
não foi pro du zi da.

Essa nova tec no lo gia é mo der nís si ma, mas ten -
ta man ter o ca pi ta lis mo e suas con di ções re a is, pro -
cu ra ama i nar as con tra di ções pro vo ca das pela pro du -
ção de mer ca do ri as, pe las di fi cul da des de ven da, pe -
las guer ras atrás de mer ca dos mais am plos etc. etc.

Era prin ci pal men te isso que eu que ria fa zer: um
de se nho rá pi do da evo lu ção e do ca mi nho que a tec -
no lo gia e suas in ven ções per cor re ram ao lon go da
es tru tu ra pro du ti va. Faço esse re gis tro ape nas para
não fi car to tal men te sem nexo aqui lo que pre ten di fa -
lar na vez an te ri or.

Na tar de de hoje, ten ta rei fa lar so bre ”A vi a gem
pre si den ci al e o caos ne o li be ral  a his tó ria do olho no
olho“.

Po lí ti cos acrí ti cos, jor na lis tas di a ris tas, pri si o ne -
i ros do au jour le jour, cren tes fer vo ro sos na ”es ta bi li -
da de“ do co lap so não gos ta ri am de en ten der os mo ti -
vos re a is que mo vem a vi a gem do Pre si den te FHC
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aos Esta dos Uni dos, onde iria olhar nos olhos do
gran de Che fe Bush.

A vi a gem pa re ce ter cum pri do seus ob je ti vos
de cla ra dos e ter tra zi do vi tó ri as e lou ros ao Bra sil. A
pri me i ra meta da vi a gem foi evi tar a an te ci pa ção da
data de nas ci men to da Alca de 2005 para 2003. Ao
des lo car o foco da ques tão para uma sim ples fi xa ção
de data, não se dis cu te o prin ci pal: a con ve niên cia ou
não, do pon to de vis ta do Bra sil, da cri a ção do Mer ca -
do Co mum ”do Alas ca à Pa ta gô nia“. O pro ble ma me -
nor – data do nas ci men to - su plan tou os ma i o res e re -
ti rou-os da pa u ta das dis cus sões, tor nou-os an ti gos e
su pe ra dos.

Di an te do re sul ta do das me di das re ces si vas
plan ta das pelo Pre si den te Bill Clin ton, como mi nas
en ter ra das no ca mi nho que o Sr. Bush te ria de per cor -
rer, as bol sas des pen ca ram, a lu cra ti vi da de real di mi -
nu iu, a taxa de cres ci men to do PIB caiu, a pro du ção e
o em pre go con tra í ram-se e a taxa de ju ros foi ba i xa -
da. O en xu ga men to ne o li be ral, ini ci a do no tér mi no do
Go ver no Clin ton, pro me teu aca bar com a dí vi da pú bli -
ca do Go ver no Fe de ral dos Esta dos Uni dos até 2012
e, para isso, re du zir em cer ca de US$700 bi lhões por
ano os gas tos pri má ri os no mer ca do ame ri ca no.
Como cada nor te-ame ri ca no deve em mé dia as ren -
das, as re ce i tas e o fa tu ra men to que te rão nos pró xi -
mos dois anos (dí vi das de fa mí li as, em pre sas e go -
ver nos), ape nas pos sí ve is cor tes de im pos tos não re -
sol ve rão essa cri se de re a li za ção. Como mu i tos tec -
no cra tas de mo cra tas que en ter ra ram as mi nas con ti -
nu am atu an tes so bre o Go ver no Bush, es tão ten tan -
do lim par a es tra da e de sa ti var as mi nas en ter ra das
por eles pró pri os, há dois ou três anos.

A con tra ção da de man da efe ti va – e essa con -
tra di ção pas sa a ser a úni ca vi sí vel pe los ne o li be ra is – 
não pode mais ser re sol vi da den tro do es pa ço ter ri to -
ri al dos Esta dos Uni dos. Daí a pre mên cia de am pli ar o 
mer ca do para as mer ca do ri as pro du zi das at home e
de cri ar a Alca o mais rá pi do pos sí vel. Mas en tre o
Céu e a Ter ra exis tem mu i tas co i sas que a vã fi lo so fia
ne o li be ral não pode per ce ber.

Com a glo ba li za ção do ca pi tal ve ri fi ca da de po is
da II Gu er ra, as em pre sas mul ti na ci o na is le va ram
par te do po der se di a do nos Esta dos Uni dos e ex pan -
di ram no vas agên ci as de ca pi tal – e de po der – pelo
mun do afo ra. As de ci sões que ser vem me lhor a cada
mul ti na ci o nal e a gru pos de las co me çam a en trar em
con tra di ção com as de ci sões do Go ver no dos Esta -
dos Uni dos e das ma crou ni da des se di a das na que le
ter ri tó rio. O Sr. Bush está per den do óti ma opor tu ni da -

de para en ten der as ne o con tra di ções que a glo ba li za -
ção atu al acir ra.

Di an te de uma cri se de re a li za ção, o ca pi ta lis mo 
pode, su pos ta men te, re a gir de al gu mas ma ne i ras,
cada vez mais li mi ta das: pode re du zir a taxa de ju ros
e a car ga tri bu tá ria, ten tan do ele var a ren da dis po ní -
vel para o con su mo; pode ele var os gas tos do go ver -
no, o de fi cit spen ding, key ne si a na men te; pode ”ex -
por tar a cri se“, de ter mi nan do que as mul ti na ci o na is
re du zam a es ca la de pro du ção das em pre sas hos pe -
da das no ex te ri or, fe chan do mon ta do ras no Bra sil,
Argen ti na etc., de mi tin do tra ba lha do res pe ri fé ri cos e
es tran ge i ros, para ocu par aque les mer ca dos com as
mer ca do ri as made in USA. Mas o que é bom para a
po pu la ção dos Esta dos Uni dos – ele va ção do em pre -
go, da ren da, do con su mo – pode não in te res sar às
mul ti na ci o na is hos pe da das no ex te ri or, que de se jam
ma xi mi zar lu cros ou, na cri se, di mi nu ir pre ju í zos. Será 
que as mul ti na ci o na is con cor da rão com as po lí ti cas
do Sr. Bush, que vi sam a man ter a es ca la de pro du -
ção das uni da des lo ca li za das nos Esta dos Uni dos,
onde os sa lá ri os e ou tros itens do cus to são mu i to
mais ele va dos do que os cus tos pe ri fé ri cos de pro du -
ção? Será que pro du zir fora e ba ra to, ex por tan do
para os Esta dos Uni dos par te da que la pro du ção, não
é mu i to mais ren tá vel do que ade rir a uma Alca, que,
co man da da pe los in te res ses par ti cu la res dos Esta -
dos Uni dos, de ter mi na rá uma di vi são in ter na ci o nal do 
ca pi tal, da pro du ção, do po der e da ex plo ra ção, o que
sig ni fi ca rá per das para as em pre sas mul ti na ci o na is,
isto é, para o im pé rio nor te-ame ri ca no lo ca li za do no
res to do mun do?

”Olhar nos olhos“ de Bush de ve ria ser mais que
fler tar com a in ti mi da de do po der mun di al. De ve ria
sig ni fi car que, en tre ou tras co i sas, o gran de che fe do
nor te pode ter per ce bi do que o tem po não é mar ca do
para ele. As mul ti na ci o na is já ti nham re sol vi do que o
me lhor para elas era o fe cha men to ”nor mal“ de uni da -
des de pro du ção, a re du ção da es ca la no ter ri tó rio
nor te-ame ri ca no. Ao in vés de am pli ar mer ca do (so lu -
ção Alca), a cri se de de man da de ter mi na va a re du ção 
da ofer ta, a con tra ção da pro du ção.

”A GM re sol ve fe char tem po ra ri a men te cin co fá -
bri cas de au to mó ve is nos Esta dos Uni dos. A ma i or
mon ta do ra do mun do ten ta ade quar sua pro du ção e
seus es to ques ao en fra que ci men to ve ri fi ca do em
suas ven das“. ”A Ford de ve rá anun ci ar a sus pen são
tem po rá ria de sua fá bri ca em Wi xom“ (Fo lha de
S.Pa u lo, p. B9-31, de 03 de mar ço de 2001).

FHC olhou no olho va zio de Bush e não viu mais
nada: as de ci sões ade qua das ao im pé rio dos ca pi ta is
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oli go pó li cos já ti nham sido to ma das. A Alca ti nha de
es pe rar por um novo agra va men to da cri se que os ne -
o li be ra is di zem ine xis tir, mas que mar ca a pa u ta dos
do nos do po der.

Para não vol tar de mãos aba nan do, FHC re sol -
ve so cor rer o FMI, di zen do que o FMI não pode fa lir,
que ele é ne ces sá rio para ser vir de bode ex pi a tó rio às 
de ci sões eco no mi ci das que seus tec no cra tas ado ta -
ram. Essas de ci sões de vem con ti nu ar sen do atri bu í -
das ao FMI. Para isso, para as su mir a cul pa dos pla -
nos re a is, Ca val los e ou tros é pre ci so que o FMI con ti -
nue exis tin do.

Essa foi a tris te mis são que le vou Sua Exce lên -
cia Fer nan do Hen ri que Car do so aos Esta dos Uni dos.
Po de ria ter eco no mi za do a pas sa gem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Des cul pe-me
por ter in va di do, mais uma vez, o meu tem po re gi men -
tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por vin te
mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te Edi son
Lo bão, mais uma vez, ve nho à tri bu na to car a mi nha
trom be ta – ou a inú bia, como me en si na va, mo men -
tos atrás, o Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Inú bia é a
trom be ta de guer ra dos tu pis-gua ra nis e dos ta pu i os.

Sr. Pre si den te, de vi a gem aos Esta dos Uni dos,
re pre sen tan do esta Casa em mis são ofi ci al, já no ae -
ro por to de Bra sí lia, fi quei sa ben do, por jor na lis tas, do
dis cur so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
dan do-me como um dos trom bo nes iso la dos da Re -
pú bli ca a to car fora e di ver gen te da or ques tra pa la ci a -
na.

Pou cas ve zes me sen ti tão gra ti fi ca do pe las mi -
nhas po si ções quan to ao sa ber da ava li a ção pre si -
den ci al.

De fato, não toco na pou co ins pi ra da e qua se
sem pre de sa fi na da ban da do Alvo ra da. A ba tu ta de
Fer nan do Hen ri que não me rege. Mas, ao con trá rio
do que dis se o Pre si den te, não sou um trom bo ne iso -
la do. As pes qui sas do Da ta Fo lha, Ibo pe e Vox Po pu li
mos tram que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so tem a apro va ção de me nos de um ter ço dos bra -
si le i ros.

Com 70% dos bra si le i ros, toco o trom bo ne da
re je i ção à po lí ti ca eco nô mi ca que de sem pre ga, que
ar ro cha os sa lá ri os, que des trói a em pre sa na ci o nal,
que em po bre ce a agri cul tu ra, que des ba ra ta o pa tri -
mô nio pú bli co, que faz au men tar a con cen tra ção de
ren da e alar gar os ter rí ve is cír cu los da po bre za.

Com 70% dos bra si le i ros, toco o trom bo ne do in -
con for mis mo di an te da hu mi lhan te sub mis são do
País às im po si ções do FMI e de toda sor te de in te res -
ses que vi o len tam a so be ra nia na ci o nal.

Por exem plo, exa ta men te ago ra, toco o meu
trom bo ne com a Abi maq, que pro tes ta con tra a de ci -
são do Go ver no bra si le i ro de dar todo o apo io ao go -
ver no ar gen ti no, que re du ziu a zero as alí quo tas de
im por ta ção de bens de ca pi tal. A zero tam bém se re -
du zem as pre vi sões da in dús tria na ci o nal de bens de
ca pi tal de fa tu rar per to de US$2 bi lhões nes te ano,
ex por tan do má qui nas para a Argen ti na.

Meu trom bo ne não toca so li tá rio, não de sa fi na e
não ace i ta a re gên cia dos que tra í ram os in te res ses
na ci o na is e po pu la res. Meu trom bo ne não toca de
alu guel, não se ven de, não se do bra a qual quer par ti -
tu ra. Mas do bra, mas la men ta por um go ver no que de -
ce pou um por um to dos os de dos das pro mes sas ele i -
to ra is.

Por quem meu trom bo ne do bra? Do bra pelo
país que acre di tou e so nhou com a pros pe ri da de, a
dig ni da de, a se gu ran ça e até mes mo um tan to de fe li -
ci da de. Meu trom bo ne do bra e toca pe las es pe ran ças 
des pe da ça das, pe los hu mi lha dos e ofen di dos, pe los
que sem pre, a vida toda, res tam à mar gem das pre o -
cu pa ções go ver na men ta is.

Qu an do me can di da tei, em 1994, as su mi com
os pa ra na en ses o com pro mis so de tra zer a re a li da de
do Pa ra ná e do País para o Se na do, de ser uma voz
for te em de fe sa dos tra ba lha do res, dos as sa la ri a dos,
dos pe que nos em pre sá ri os, dos agri cul to res, da éti ca 
e da mo ra li da de. Como, en tão, eu po de ria me ali nhar
ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e fa zer par -
te da sua base de sus ten ta ção, de sua or ques tra, se
ele re pre sen ta exa ta men te o opos to do com pro mis so
que as su mi com os pa ra na en ses?

Mi nha mú si ca é ou tra, meu re gen te é a mi nha
cons ciên cia e quem com põe a mi nha par ti tu ra é o
meu povo e os seus in te res ses.

Não toco de ou vi do, de im pro vi so. Bus co a ins pi -
ra ção nos fa tos. Pro cu ro, se gun do en si na o Evan ge -
lho, co nhe cer a ver da de, por que só a ver da de li ber ta.

E qua is são os fa tos? E qual é a ver da de das
ruas?

Sob o go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e
com a co la bo ra ção da or ques tra que o acom pa nha, a
po bre za vol tou a cres cer no Bra sil. Da dos do Ipea –
ór gão do Mi nis té rio do Pla ne ja men to – e re la tó ri os do
BID e do Ban co Mun di al, cu jas con sul tas são aces sí -
ve is a to dos, des men tem ca bal men te a pro pa gan da
ofi ci al so bre a pros pe ri da de do Real.
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O Ipea, por exem plo, fa zen do o le van ta men to
dos pri me i ros qua tro anos do go ver no FHC, con clui
que mais 3,1 mi lhões de bra si le i ros pas sa ram a não
ter ren da su fi ci en te para co mer, ves tir-se e cu i dar da
sa ú de e da edu ca ção. Isto é, os efe i tos das po lí ti cas
eco nô mi ca e so ci al vi gen tes re me te ram para a li nha
aba i xo da po bre za mais três mi lhões de al mas, a so -
ma rem-se ao con tin gen te de 54 mi lhões de pes so as
ou 35% da po pu la ção que FHC já en con trou além dos 
li mi tes da mi sé ria, e seu go ver no nada fez para pro -
mo vê-los a se res hu ma nos.

O que acon te ceu para que che gás se mos a uma
si tu a ção tão ex tre ma? Quem se lem bra, cer ta men te
se en ver go nha. O pri me i ro dos cin co anos do re i na do
fer nan do-hen ri quis ta fo ram os anos do câm bio ar ti fi -
ci al ou do ”po pu lis mo cam bi al“, como que rem al guns,
pe río do em que Fer nan do Hen ri que e sua tão es ti ma -
da or ques tra ven de ram boa par te do pa tri mô nio pú bli -
co para sus ten tar a fan ta sia do en tia do dó lar ba ra to.
Para cada dó lar que vi nha ao Bra sil, o go ver no Fer -
nan do Hen ri que gas ta va no ex te ri or US$1,82, como,
es can da li za do, de nun ci a va, à épo ca, o Pro fes sor
Paul Sin ger.

Os pri me i ros anos do re i na do ”fer nan do-hen ri -
quis ta“ fo ram os anos de se le var à prá ti ca, de for ma
ra di cal, a Te o ria da De pen dên cia. Daí a aber tu ra es -
can ca ra da, a pri va ti za ção a qual quer cus to – de pre -
fe rên cia, pelo me nor cus to –, os ju ros lu ná ti cos, o cor -
te dos sub sí di os, es pe ci al men te à pro du ção agrí co la
e agro in dus tri al, a obe diên cia, a fer ro e fogo, aos di ta -
mes do FMI e a sub mis são co lo ni al às exi gên ci as dos
ca pi ta is mul ti na ci o na is.

Re sul ta do: Fer nan do Hen ri que Car do so en cer -
ra o seu pri me i ro man da to com a eco no mia es tag na -
da, o PIB en co lhi do, cres ci men to ne ga ti vo, ter ce i ro
ma i or ín di ce de de sem pre go do mun do, ar ro cho nos
gas tos so ci a is, ele va ção da car ga tri bu tá ria, dis pa ro
da dí vi da pú bli ca, que, no pe río do, vai de 61 bi lhões
para mais de 360 bi lhões.

E va mos a ou tros nú me ros da ru í na tu ca na. No
pe río do dado, a ren da mé dia dos bra si le i ros des pen -
cou, ca in do mais de 7%. A bem da ver da de, diga-se, a 
que da real do ren di men to do bra si le i ro é uma cons -
tan te, des de o pri me i ro ano do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so. Na ver da de, que da para al guns,
quer di zer, para al guns mi lhões, já que al guns pou cos
lu cra ram com isso. A con cen tra ção de ren da tam bém
é a mar ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que, des de o
pri me i ro ano do seu man da to.

A mas sa sa la ri al, isto é, o to tal de sa lá ri os pa -
gos, tam bém re cua, ca in do mais de 10%, tan to por

ca u sa do de sem pre go quan to por ca u sa do ar ro cho
sa la ri al. O sa lá rio mé dio dos bra si le i ros, no pri me i ro
qua driê nio fer nan do- hen ri quis ta, atin ge o me nor va -
lor já vis to des de a re ces são do iní cio dos anos 90.

Se nes sa épo ca a in dús tria se gu ra os pre ços e
dis so se van glo ria o Go ver no, di zen do que man tém a
in fla ção sob con tro le, isso deve-se ao ar ro cho sa la ri -
al. O ar ro cho sa la ri al re ve la-se como o me lhor ins tru -
men to de po lí ti ca eco nô mi ca para con tar cus tos e im -
pe dir o au men to de pre ços.

Da mes ma for ma, se os pre ços dos ali men tos
man tém-se ba i xos, é por ca u sa do for te ar ro cho im -
pos to pelo Go ver no Fe de ral so bre a agri cul tu ra, pu ni -
da pela fal ta de pre ços mí ni mos, de fi nan ci a men tos e
sub sí di os e ain da con cor ren do com as im por ta ções
pre da tó ri as. A que da for ça da do pre ço dos ali men tos
se gu ra a in fla ção. O fran go ba ra to che ga à mesa do
bra si le i ro com o sa cri fí cio de nos sos pro du to res.

Como con se qüên cia, te mos, nos qua tro pri me i -
ros anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que, uma acen -
tu a da que da de ren da no cam po, um avan ço ne ga ti vo
de qua se 6%. Enfim, o Go ver no tu ca no dis tri bui igual -
men te o em po bre ci men to na ci o nal, es pa lhan do-o pe -
las ci da des e pelo cam po.

Con clu são de um es tu do de sen vol vi do pela de -
mó gra fa Flá via Cris ti na Dru mond, do Cen tro de De -
sen vol vi men to Re gi o nal da Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge ra is: su bir na vida fi cou bem mais di fí cil nes -
ses anos tu ca nos. A fra ca ati vi da de eco nô mi ca di fi cul -
tou a as cen são.

Caso o nos so So ció lo go-Pre si den te des pre ze
mi nhas re fe rên ci as às es ta tís ti cas e às pes qui sas na -
ci o na is, da mes ma for ma que des pre za o pa pel de
nos sa bur gue sia no pro ces so de de sen vol vi men to,
re cor ro aqui en tão ao Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to.

Pes qui sas do BID tam bém mos tra ram a mes ma
di re ção, isto é, os in di ca do res eco nô mi cos e so ci a is
da Amé ri ca La ti na – in clu in do aí com des ta que o Bra -
sil – apon tam que a nos sa dis tri bu i ção de ren da con -
so li da-se como a pior do mun do. Em mé dia, um quar -
to da ren da na ci o nal vai para ape nas 5% da po pu la -
ção. Embo ra com ma i or cres ci men to eco nô mi co da
re gião, o Bra sil apre sen ta a ma i or con cen tra ção de
ren da da Amé ri ca La ti na, su pe ran do Pa ra guai, Equa -
dor, Bo lí via. 

É cla ro, se éra mos o ter ce i ro país em de sem pre -
ga dos, só su pe ra dos pela Rús sia e Índia; se éra mos
os vice-cam peões em ju ros al tos; se éra mos os cam -
peões la ti no-ame ri ca nos da má dis tri bu i ção de ren da; 
em con se qüên cia éra mos, como apon ta va, à épo ca,
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a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, o 125º no ran king
da sa ú de, fi can do atrás de pa í ses-sím bo los da má
qua li da de de vida, como El Sal va dor, Ha i ti e Bu tão.

No pri me i ro qua driê nio de Fer nan do Hen ri que
Car do so, foi as sim que to quei o meu trom bo ne. Fiz
com que cada uma des sas de fi ciên ci as, cada uma
des sas tris tes es ta tís ti cas, con se qüên ci as de uma
po lí ti ca eco nô mi ca equi vo ca da, so as sem aqui, nes te
ple ná rio.

No dia 28 de ou tu bro de 1998, Dia de São Ju das 
Ta deu, o pa dro e i ro das ca u sas im pos sí ve is – como
bem lem brou o jor na lis ta Car los Cha gas –, vim a esta
tri bu na, para pas sar em re vis ta os pri me i ros qua tro
anos do Go ver no de Fer nan do Hen ri que, que aca ba -
va de ser re e le i to para o se gun do man da to, pro me -
ten do em pre gos às mãos che i as para to dos os bra si -
le i ros. Como no pri me i ro man da to, de ce pou um por
um to dos os de dos das pro mes sas, no se gun do, não
ha ve ria como se me ar as mi lhões de va gas que, de
boca che ia e aque le ar so le ne de sem pre, ju ra va.

Con cluí aque le meu pro nun ci a men to di zen do
que era pre ci so de ter Fer nan do Hen ri que an tes que
ele des tru ís se o Bra sil.

Ele não foi de ti do e sua or ques tra, obe di en te -
men te, con ti nu ou apro van do no Con gres so to das as
me di das, to dos os pa co tes exi gi dos pelo Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal, como as me di das ado ta das em
ja ne i ro de 1999. Em ja ne i ro de 1999, de po is de cin co
anos ru i no sos, de em po bre ci men to dos bra si le i ros,
de qua se des tru i ção do nos so se tor in dus tri al, de cer -
co, aban do no e ani qui la men to de nos sa agri cul tu ra,
de uma po lí ti ca de pri va ti za ção – que apro pri a da men -
te o jor na lis ta Élio Gás pa ri cha ma de ”pri va ta ria“ – o
Go ver no, fi nal men te, aban do na a po lí ti ca de en ges -
sa men to do câm bio. Mas não se cor ri ge. Não ouve a
voz rou ca das ruas. De i xa um ca mi nho er ra do, para
to mar ou tro ata lho equi vo ca do.

Iso la do nes ta Casa, iso la do em meu pró prio
Par ti do, con ti nu ei to can do o meu trom bo ne da dis cor -
dân cia - a inú bia, a trom be ta de guer ra dos ta pu i os e
dos tu pis-gua ra nis. Iso la do aqui e ali, mas na com pa -
nhia da ma i o ria dos bra si le i ros, con ti nu ei apon tan do a 
nu dez do rei.

Hoje, con ti nuo te i man do. Enquan to o Go ver no e
sua or ques tra pin tam um Bra sil cor-de-rosa e alar de i -
am es ta tís ti cas oti mis tas so bre a re to ma da do cres ci -
men to, toco cá o meu trom bo ne da dis cor dân cia.

Re to ma da do quê, Se nhor Pre si den te? Cui pro -
dest? A quem in te res sa e a quem be ne fi cia?

É pos sí vel, é pos sí vel que em re la ção aos seis
ru i no sos anos an te ri o res es te ja mos um tan to me lho -

res. O pa râ me tro, no en tan to, é ru í na, é o de sas tre an -
te ri or. Ora, que van ta gem há nis so?

De po is da ter ra ar ra sa da, de uma po lí ti ca de
des na ci o na li za ção, de li qüi da ção do pa tri mô nio na ci -
o nal, de au men to sem pre ce den tes da con cen tra ção
de ren da, do au men to da po bre za, do de sem pre go,
da pi o ra dos ín di ces de sa ú de, da se gu ran ça pú bli ca,
da ha bi ta ção, do sa ne a men to bá si co, qual quer meio
pon to de avan ço apre sen ta-se como um gran de fe i to.

No en tan to, como en ten do um Go ver no que só é 
bom se a ma i o ria da po pu la ção tem as suas con di -
ções de vida me lho ra das, não pos so ace i tar que es te -
ja ha ven do avan ços.

Os ín di ces de de sem pre go con ti nu am al tís si -
mos. O au men to de va gas não re põe se quer um dé ci -
mo das va gas que fo ram re ti ra das. Pior ain da, os sa lá -
ri os con ti nu am em que da e cres ce as sus ta do ra men -
te, in clu si ve na in dús tria, o con tin gen te de ope rá ri os
que tra ba lham sem car te i ra. E es ses mes mos ope rá -
ri os re ce bem ago ra uma tun ga mo nu men tal no caso
do FGTS, que, à vés pe ra da ele i ção do ano pas sa do,
Fer nan do Hen ri que, mu i to a pro pó si to, pro me teu pa -
gar ir res tri ta men te, ime di a ta men te. Os pre ços dos
nos sos pro du tos para ex por ta ção con ti nu am de sa -
ban do no mer ca do in ter na ci o nal, pres si o na dos pe los
nos sos ”par ce i ros“ mais ri cos.

Embo ra va mos co lher nes te ano uma sa fra de
grãos re cor de, mu i to aquém das 100 mi lhões de to ne -
la das que Fer nan do Hen ri que pro me teu para 4 anos
atrás, a ren da do cam po deve cair pelo me nos R$3,5
bi lhões se gun do pre vi são de es pe ci a lis tas. Que cres -
ci men to é esse que pune os pro du to res, que em po -
bre ce os tra ba lha do res?

Os jor na is, a dita gran de im pren sa, eco am por aí 
o oti mis mo go ver na men tal, fa lam so bre o au men to da 
pro du ção in dus tri al e co i sa e tal. Eu cá, no meu can to,
com o meu trom bo ne, fico pen san do: se de fato re to -
más se mos a pro du ção a todo va por, em que cri se
bru tal não se ría mos ar re mes sa dos? Pois com o sim -
ples vol tar das má qui nas a fun ci o nar e com o apro ve i -
ta men to da ca pa ci da de oci o sa da nos sa in dús tria, es -
ta mos ra ci o nan do ener gia para evi tar o ris co do co -
lap so! E que faz o Go ver no? Pre o cu pa-se com no vos
in ves ti men tos no se tor ener gé ti co? Esti mu la es ses in -
ves ti men tos para a ge ra ção de mais ener gia? Não! A
gran de atu a ção do Go ver no, hoje, nes se se tor, é a
pri va ti za ção de Fur nas, isto é, ele quer ven der o que
já exis te, e não pen sa em no vas usi nas.

Esti ve re cen te men te nos Esta dos Uni dos e vi o
de sas tre que foi a pri va ti za ção ir res pon sá vel do se tor
ener gé ti co. E vi que, na Ca li fór nia, o me ga Watt/hora
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pu lou de 42 dó la res an tes da pri va ti za ção para 180
dó la res, de po is da pri va ti za ção. E os jor na is, hoje,
anun ci am que esse va lor che ga a 300 dó la res. Então
vi que os ame ri ca nos es tão mu i to mais in te res sa dos
em no vos in ves ti men tos do que na ven da de usi nas já 
ins ta la das, pou co se pre o cu pan do se jam elas pú bli -
cas ou pri va das.

O Mé xi co não pri va ti zou ne nhu ma, e as usi nas
hi dre lé tri cas ame ri ca nas são to das pú bli cas, por que
lá a água é sa gra da, em fun ção do seu mul ti u so, con -
si de ra do pa tri mô nio es tra té gi co da que la na ção.

Ima gi nem V. Exªs se tal re to ma da da pro du ção
fos se para va ler? Aon de iría mos bus car ener gia para
mo vi men tar nos sas fá bri cas? O in te res san te dis so
tudo é que a ini ci a ti va pri va da está pou co se im por -
tan do em in ves tir na cons tru ção de no vas usi nas. Ela
quer com prar as já exis ten tes para lu crar, como a
Light, pri va ti za da, está lu cran do 90 dó la res ou 180
dó la res por me ga Watt/hora. Ve jam, não abriu o Go -
ver no a pos si bi li da de de a ini ci a ti va pri va da cons tru ir
ter mo e lé tri cas, apro ve i tan do o gás ar gen ti no e bo li vi -
a no? Abriu. Pelo que sei, as 14 ter mo e lé tri cas em
cons tru ção são to das da Pe tro bras, ne nhu ma de ini ci -
a ti va da nos sa tão de can ta da ini ci a ti va pri va da in ter -
na ci o nal. 

Ou tro gran de fe i to des sa nova fase do Go ver no
tu ca no, tão elo gi a da pela sua or ques tra no Con gres -
so e ”man che te a da“ pe los jor na lões e pe las gran des
re des de TV, é o cum pri men to das me tas as su mi das
com o FMI. Se gun do di zem, isso é mais uma pro va de 
que o Bra sil en trou nos ei xos. 

Para ter mos idéia das con se qüên ci as de sas tro -
sas do que isso sig ni fi ca, bas ta di zer que até mes mo
ali a dos do Go ver no, à épo ca da as si na tu ra dos acor -
dos com o FMI, em 1999, cri ti ca vam a equi pe eco nô -
mi ca di zen do que as me tas acer ta das sig ni fi ca ri am
um ar ro cho sem pre ce den tes so bre as di tas con tas
so ci a is. 

Pois bem, se os cor tes já eram ra di ca is, in qui e -
tan do até mes mo os mais fer vo ro sos de fen so res de
Fer nan do Hen ri que, o Go ver no e a sua equi pe eco nô -
mi ca ex tra po la ram. Eis que, glo ri o sa men te, anun ci am 
por aí que as me tas exi gi das pelo Fun do fo ram su pe -
ra das, que o cor te de gas tos foi mu i to além dos pro to -
co los as si na dos. Meu Deus! Como é pos sí vel que um
Go ver no se or gu lhe de uma ação tão cri mi no sa como
essa? Como que rem que eu cale o meu trom bo ne di -
an te de ação tão ne fas ta? 

Com pul san do in di ca do res so ci a is re fe ren tes ao
se gun do man da to de Fer nan do Hen ri que Car do so
não con si go de tec tar ne nhum nú me ro que sig ni fi que

avan ço so ci al. Não vejo in di ca do res pas sí ve is de co -
me mo ra ção, ou di ga mos, hu ma nos, no que diz res pe -
i to a sa lá ri os, ní vel de em pre go, sa ú de, edu ca ção, sa -
ne a men to bá si co e se gu ran ça. Qu an do di zem que
avan ça mos sim, aqui e ali, aca bo ve ri fi can do sem pre
que não hou ve pro pri a men te um avan ço e sim uma
in sig ni fi can te me lho ria e um qua dro ge ral de sas tro so.
É como se um pa ci en te em es ta do ter mi nal ti ves se de 
re pen te re gre di da a fe bre e, no dia se guin te, a jun ta
mé di ca anun ci as se: mor reu, mas mor reu sem fe bre. 

E as sim sigo em fren te to can do o meu trom bo -
ne. E ago ra, por exem plo, toco o meu trom bo ne com
84% dos bra si le i ros que, se gun do pes qui sa do Da ta -
Fo lha, que rem uma CPI para in ves ti gar as gra ves de -
nún ci as de cor rup ção no Go ver no Fe de ral. Mais uma
vez vejo que não es tou iso la do, que não toco o meu
trom bo ne so li tá rio, que te nho a com pa nhia de al guns
hon ra dos Se na do res e da ma i o ria es ma ga do ra dos
bra si le i ros, que afi no o meu ins tru men to com as mu -
lhe res e os ho mens de bem des te País. 

De sa fi no, sim, Se nhor Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, de sa fi no da par ti tu ra do ar ro cho
sa la ri al, da des na ci o na li za ção da nos sa eco no mia,
da que bra da agri cul tu ra, da cor rup ção, do puxa-sa -
quis mo in con se qüen te, que tro ca a so be ra nia na ci o -
nal por um in sos so pra to de car gos e de be nes ses. 

De fato, Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, toco o meu trom bo ne iso la do, por que não
ace i to sua re gên cia e não re co nhe ço sua par ti tu ra.
Não ace i to tam bém, Se nhor Pre si den te, que Vos sa
Exce lên cia que i ra me dar li ções, que i ra cen su rar-me
e ava li ar o meu tra ba lho nes te Se na do. Vim a esta
Casa como re pre sen tan te de in te res ses na ci o na is e
po pu la res. Esses in te res ses, Se nhor Pre si den te,
opõem-se ra di cal men te à par ti tu ra, à ba la da ou à to a -
da de sua or ques tra. 

E as sim, sigo o meu ca mi nho, dis tan te da or -
ques tra pa la ci a na, mas per to, ir ma na do e so li dá rio
com o meu povo. 

Toco o trom bo ne de vara ou o trom bo ne de pis -
tões; toco com os Se na do res que que rem a CPI, mas
toco, aci ma de tudo, os trom bo nes das ori gens de um
Se na dor na ci o na lis ta. Toco o trom bo ne de guer ra dos
tu pis-gua ra nis e dos ta pu i os. Toco a inú bia com a for -
ça que um pul mão na ci o na lis ta pode to car. 

Mas, a cada dia, sin to que, mes mo aqui, no
Con gres so Na ci o nal, não toco o trom bo ne de guer ra
dos tu pis-gua ra nis em com ple to iso la men to. A cons -
ciên cia so bre os fa tos, os da dos ver da de i ros, in va -
dem a Casa dos Srs. Se na do res, en tran do pe las por -
tas e pe las ja ne las, so bre pon do-se à ima gem men ti -
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ro sa da pro pa gan da ofi ci al. São os nos sos vi zi nhos,
são os nos sos ami gos, são os nos sos ca bos ele i to ra is 
atin gi dos pelo de sem pre go e pelo de ses pe ro. É a
agri cul tu ra sa cri fi ca da que re cla ma. E re cla ma de
nós, Srs. Se na do res, as duas úl ti mas as si na tu ras
para que a CPI se ins ta le e o Bra sil seja pas sa do a
lim po.

Se na dor Iris Re zen de, no fim des sa se ma na, fui
sur pre en di do por dez aban do nos – não di ria de ser -
ções  de nos so par ti do, dez com pa nhe i ros no Pa ra ná
que pre ten di am se can di da tar a De pu ta do Esta du al e
Fe de ral que co mu ni ca ram a mim, Pre si den te do Di re -
tó rio Re gi o nal, que de i xa vam o PMDB, re vol ta dos e
in dig na dos com a de ci são da Ban ca da no Se na do,
que se re cu sou a as si nar a CPI.

Toco o meu trom bo ne, que seja o trom bo ne dos
ín di os, ou seja, o trom bo ne de vara ou o trom bo ne de
pis tão, mas toco pelo Bra sil, pela mi nha cons ciên cia e 
pela ne ces si da de de di zer na tri bu na do Se na do a
ver da de por in te i ro.

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 Álva ro Dias por 20 mi nu tos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – 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, con ti nua o Go ver no do
Pa ra ná em pe nha do na ven da da Com pa nhia Pa ra na -
en se de Ener gia Elé tri ca, Co pel, um dos mais jus tos
mo ti vos de or gu lho do povo do nos so Esta do. É di fí cil
com pre en der essa ati tu de, es pe ci al men te quan do se
sabe que a em pre sa anun ci ou no úl ti mo da 15 um lu -
cro his tó ri co de R$430,6 mi lhões no ano pas sa do, o
que va lo ri zou suas ações em 5%.

De fato, a Co pel é hoje uma em pre sa mo de lo no
se tor de ener gia elé tri ca do País. Os nú me ros com -
pro vam essa afir ma ção de ma ne i ra ca bal. A Co pel
não é ape nas uma em pre sa lu cra ti va, é tam bém mo -
der na, en xu ta e efi ci en te. Se não, ve ja mos: a re ce i ta
lí qui da da em pre sa cres ceu 25,4% em 2000, pas san -
do para R$2,021 bi lhões. Essa re ce i ta de cor re, prin ci -
pal men te, de um cres ci men to de 6,7% do mer ca do de 
dis tri bu i ção di re ta da Co pel, nú me ro que se ele va
para 12,2% se fo rem con si de ra das as ven das a con -
su mi do res li vres fora do Esta do do Pa ra ná.

O qua dro de pes so al da em pre sa é en xu to. Con -
ta va, no to tal, em 31 de de zem bro pas sa do, com
6.148 em pre ga dos, 5,9% me nos que no ano an te ri or.
A re la ção nú me ro de con su mi do res por em pre ga do
che ga a 739, se fo rem con si de ra dos ape nas os em -
pre ga dos no se tor de dis tri bu i ção. As ven das, me di -
das em me ga watt-hora por em pre ga do, mais do que

do bra ram en tre 1994 e o ano pas sa do. Elas cres ce -
ram de 1.467 par 3.284 mWh.

O ati vo to tal da Co pel era de R$8 bi lhões em 31
de de zem bro de 2000, en quan to o to tal de suas dí vi -
das mon ta va a R$1,4 bi lhão. A re la ção en di vi da men to 
lí qüi do so bre o pa tri mô nio era de 0,28; o ati vo per ma -
nen te da em pre sa cres ceu 2,1% no ano pas sa do,
como re sul ta do do seu pro gra ma de in ves ti men tos de
R$400 mi lhões. Des se to tal, R$157,6 mi lhões fo ram
apli ca dos em pro je tos de ge ra ção; R$113,9 mi lhões,
em obras de dis tri bu i ção; R$87,3 mi lhões, em pro je -
tos de trans mis são; R$13 mi lhões, em te le co mu ni ca -
ções e R$28,4 mi lhões, em ou tros pro je tos.

No que diz res pe i to a ins ta la ções, a Co pel de -
tém um par que ge ra dor de 4.548 mW, com pos to por
18 usi nas das qua is uma é tér mi ca e as de ma is hi dre -
lé tri cas. Suas li nhas de trans mis são es ten dem-se por
6,7 mil km, co nec tan do 117 su bes ta ções. As li nhas de 
dis tri bu i ção da em pre sa so mam qua se 152 mil km,
ser vin do 2.836.052 con su mi do res. 

Esses qua se 3 mi lhões de con su mi do res re ce -
bem um aten di men to de qua li da de aci ma da mé dia
na ci o nal. No ano pas sa do, hou ve pou co mais de três
in ter rup ções no for ne ci men to de ener gia elé tri ca da
Co pel con tra cer ca de 15 da mé dia na ci o nal. Fo ram
13,38 ho ras sem luz con tra 17, 41 ho ras da mé dia na -
ci o nal.

É re al men te in com pre en sí vel, Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res! É tão in com pre en sí vel que o Go ver -
no do Pa ra ná não te nha co ra gem de ad mi tir que quer
ven der uma em pre sa como essa, sa u dá vel, lu cra ti va
e efi ci en te. Uti li za-se de sub ter fú gio, afir man do que
vai ven dê-la por uma im po si ção do Go ver no Fe de ral.
E ve i cu la uma pro pa gan da cara no rá dio e na te le vi -
são, paga com o di nhe i ro pú bli co, para in for mar ao
povo pa ra na en se por que ven de a Com pa nhia Pa ra -
na en se de Ener gia Elé tri ca (Co pel). Tra ta-se de uma
pro pa gan da en ga no sa, por que não é ver da de que o
Go ver no Fe de ral im po nha a ven da de qual quer em -
pre sa es ta tal do País aos Esta dos, que são au tô no -
mos. Não é ver da de, ab so lu ta men te, não é ver da de
que o Go ver no Fe de ral pos sa for çar a ven da da Co -
pel. A Lei n.º 9.491/97, por meio de seu art. 2.º, in clui
em pre sas da na tu re za da Co pel na lis ta das ins ti tu i -
ções que ”po de rão ser ob je to de de ses ta ti za ção“. Re -
pi to: ”que po de rão ser ob je to de de ses ta ti za ção“; e
não ”que de ve rão ser ob je to de de ses ta ti za ção“. Mas
não há como obri gar um Esta do a to mar uma de ci são
que so be ra na men te lhe com pe te sem que essa von -
ta de seja a de seu Go ver no. Pro va dis so é a Ce mig, a
em pre sa mi ne i ra de ener gia elé tri ca, de si tu a ção se -
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me lhan te à da Co pel, que cer ta men te não será pri va -
ti za da na ges tão atu al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o Go -
ver no do Pa ra ná pu bli ca men sa gem en ga no sa, uma
vez que a ma i o ria es ma ga do ra da po pu la ção, cer ca
de 90%, se gun do pes qui sa de opi nião pú bli ca, se ma -
ni fes ta con tra ri a men te à pri va ti za ção da Co pel. 

Se exis te al gu ma obri ga to ri e da de é a de des -
ver ti ca li zar ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção, exi -
gên cia cons tan te dos con tra tos de con ces são as si na -
dos pe las em pre sas de ener gia elé tri ca com a Agên -
cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca. Essa exi gên cia é de -
ri va da do novo mo de lo im plan ta do no se tor elé tri co
bra si le i ro, para per mi tir o in gres so do ca pi tal pri va do e 
a com pe ti ção en tre os agen tes do se tor. Mas isso não
sig ni fi ca, em ab so lu to, obri ga to ri e da de de pri va ti za -
ção. Tra ta-se, tão-so men te, de se pa rar os seg men tos
de ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia
elé tri ca das em pre sas, o que não se cons ti tui em obri -
ga ção de ven da a par ti cu la res.

Por que, en tão, re pi to, ven der uma em pre sa efi -
ci en te, pou co en di vi da da, com um mer ca do em ex -
pan são, al ta men te ca paz de ex plo rar esse mer ca do
por que com pe ten te nos três seg men tos do ne gó cio
de ener gia elé tri ca? Além dis so, a Co pel cons ti tu iu a
sua em pre sa co mer ci a li za do ra, a Tra de ner, para atu -
ar no quar to seg men to do se tor elé tri co, cri a do na re -
es tru tu ra ção do se tor, ten do sido, aliás, pi o ne i ra tam -
bém nes sa ação. Eu fran ca men te gos ta ria que o Go -
ver na dor Ja i me Ler ner pu des se ex pli car ao povo pa -
ra na en se por que de se ja ven der a Co pel.

Mas es ses não são os úni cos ar gu men tos – em -
bo ra se jam po de ro sos, no meu en ten der – con tra
uma pos sí vel ven da da Co pel. Ape nas para exem pli fi -
car, en tre os mu i tos que me pre o cu pam, está um que
foi apre sen ta do du ran te o se mi ná rio ”Ener gia Elé tri -
ca: Pri va ti za ção, Re gu la ção Eco nô mi ca e Seus
Impac tos para o Con su mi dor“, re a li za do este mês,
em Cu ri ti ba, pelo Insti tu to de De fe sa do Con su mi dor
(Idec) e pela Asso ci a ção de De fe sa e Ori en ta ção do
Ci da dão (Adoc), con for me no ti ci a do pela Ga ze ta do
Povo, do dia 11 de mar ço úl ti mo.

Na en tre vis ta que li, di ri gen tes do Idec in for mam 
que os con su mi do res mais pre ju di ca dos após a pri va -
ti za ção são os cha ma dos ”con su mi do res de ba i xa
ren da“. É que, di fe ren te men te da em pre sa es ta tal,
que tam bém tem com pro mis so so ci al, a em pre sa pri -
va da so men te tem com pro mis so com o seu lu cro. As
ta ri fas so bem, sem que haja qual quer pre o cu pa ção
com o já min gua do or ça men to do més ti co dos me nos
aqui nho a dos. Na ver da de, a úni ca pre o cu pa ção é a

de que elas su bam, para me lho rar os re sul ta dos da
em pre sa. É as sim aqui no Bra sil, é as sim no Chi le, é
as sim na Argen ti na, é as sim na Ca li fór nia, no po de ro -
so Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te.

Uma em pre sa es ta tal da com pe tên cia da Co pel
po de ria ser uti li za da como ins tru men to de con ten ção
das ta ri fas que se ele vam. Evi den te men te, o Go ver no
abre mão des se ins tru men to de re fe rên cia no mo -
men to da fi xa ção das ta ri fas para o se tor ener gé ti co.

Há, por tan to, o ris co de que a po pu la ção mais
po bre do Pa ra ná ve nha a so frer mais uma per da na
sua já di fí cil con di ção de vida, caso a Co pel ve nha
mes mo a ser pri va ti za da. É evi den te que os cri té ri os
de uma em pre sa pri va da não se rão nun ca os mes -
mos de uma em pre sa es ta tal como a Co pel, que é ge -
ri da pelo go ver no es ta du al.

Por tudo isso, pre o cu pa-me o afã pri va ti zan te do 
Go ver no pa ra na en se. Se ain da se tra tas se de se li -
vrar de uma em pre sa de fi ci tá ria, ina dim plen te no se -
tor ou que ti ves se sido trans for ma da num ca bi de de
em pre gos, pre ju di ci al, por tan to, aos in te res ses do
povo, vá lá que se ven des se a Co pel.

Mas o qua dro, como vi mos, é bem ou tro. Vai-se
ven der o pa tri mô nio ame a lha do ao lon go de dé ca das
gra ças ao suor do povo pa ra na en se e, o que é pior,
tal vez para sa cri fi cá-lo ain da mais, prin ci pal men te os
mais po bres, por que não há, nes sa ven da, ga ran tia
al gu ma de me lho res ser vi ços ou de me no res pre ços.

A Co pel pres tou um ines ti má vel ser vi ço ao pro -
ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Pa -
ra ná. Lem bro-me bem de obras gi gan tes cas re a li za -
das com re cur sos pró pri os da Co pel. Foi as sim du ran -
te o pe río do em que tive a hon ra de go ver nar o Pa ra ná 
e ad mi nis trar a cons tru ção da usi na hi dro e lé tri ca de
Se gre do, obra ava li a da em US$800 mi lhões de dó la -
res edi fi ca da com re cur sos pró pri os da Co pel, já que
um gran de de ba te, que cul mi nou com uma dis pu ta ju -
di ci al sem pre ce den tes na his tó ria do meu Esta do, in -
vi a bi li zou a bus ca de re cur sos ex ter nos por meio de
em prés ti mos to ma dos em ins ti tu i ções fi nan ce i ras in -
ter na ci o na is. Qu an do es tes em prés ti mos fo ram li be -
ra dos, a obra es ta va pres tes a ser con clu í da. Tais em -
prés ti mos fo ram en tão uti li za dos na cons tru ção de
ou tra bar ra gem na foz do rio Jor dão, o que pos si bi li -
tou o in cre men to na ge ra ção de ener gia elé tri ca da
usi na de Se gre do.

Cito o epi só dio a fim de en fa ti zar o va lor, a im -
por tân cia e, so bre tu do, a com pe tên cia téc ni ca e fi -
nan ce i ra da Co pel, que se tor nou mo de lo para o País
e que está pres tes a ser co lo ca da no bal cão de ne gó -
ci os pelo Go ver no es ta du al. Espan ta-me mais, Sr.
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Pre si den te, que o Go ver no pa ra na en se te nha ven di -
do as ações – qua se 50% das ações or di ná ri as – a
pre ço de mer ca do e em mo men tos de ba i xa, com pre -
ju í zos ines ti má ve is aos co fres pú bli cos pa ra na en ses.
E ago ra pre ten de en tre gar a em pre sa que ad mi nis tra
in te gral men te por ape nas 30% de seu va lor real, já
que de tém hoje, úni ca e ex clu si va men te, 30% de seu
pa tri mô nio lí qui do.

E é pre ci so adu zir ain da que a Co pel, se uti li za -
da como ele men to ca ta li sa dor, re u nin do ou tras par ti -
ci pa ções aci o ná ri as do Po der Pú bli co numa hol ding li -
de ra da por esta em pre sa po de ria, pelo seu know
how, pela sua com pe tên cia téc ni ca, pela cre di bi li da -
de gran je a da, ob ter no ex te ri or re cur sos mais sig ni fi -
ca ti vos do que aque les que, por cer to, o Go ver no ad -
qui ri rá com a ven da de fi ni ti va da em pre sa.

É por isso que se gui re mos com ba ten do essa
ven da, hoje e sem pre, por que não há ar gu men tos ló -
gi cos e vi sí ve is, para nós, de que a ven da da COPEL
seja um bom ne gó cio para o povo e para o Esta do do
Pa ra ná.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, por vin te mi -
nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – 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, na se -
ma na pas sa da, a Câ ma ra dos De pu ta dos deu um im -
por tan te pas so para a de mo cra ti za ção do ca pi tal no
nos so País, apro van do a nova Lei das So ci e da des
Anô ni mas. A ma té ria, Sr. Pre si den te, co me ça ime di a -
ta men te a tra mi tar nas co mis sões do Se na do. Ago ra é 
a vez de nós, Se na do res, fa zer mos a nos sa par te.
Cre io que te mos con di ções de dar ce le ri da de a essa
dis cus são para que pos sa mos apro var o novo pro je to, 
a nova Lei das So ci e da des Anô ni mas, ain da nes te se -
mes tre. Se ria mu i to bom para o País se con se guís se -
mos per cor rer ou atin gir esse ob je ti vo.

Sou fa vo rá vel a que o Se na do vote a pro po si ção 
na for ma do acor do su pra par ti dá rio es ta be le ci do na
Câ ma ra. Só para lem brar a al guns Se na do res, fo ram
pou quís si mos vo tos con trá ri os à apro va ção da Lei
das So ci e da des Anô ni mas. Re tar dar a vo ta ção se ria
dar aos lo bis tas que tra ba lha ram con tra a ma té ria
mais uma opor tu ni da de de ten ta rem des ca rac te ri zar
o bom tra ba lho re a li za do pe los De pu ta dos Emer son
Ka paz e Anto nio Kan dir.

O mais im por tan te, num mo men to de tur bu lên ci -
as po lí ti cas in ter nas e de ame a ça de ins ta bi li da de
eco nô mi ca por in fluên ci as ex ter nas, é es tan car a des -
con fi an ça dos in ves ti do res, mos tran do a eles que o
Bra sil ama du re ceu e ca mi nha para se con so li dar
como um mo de lo de de sen vol vi men to auto-sus ten ta -
do, ten do a Lei das So ci e da des Anô ni mas como um
dos seus pi la res, um dos seus múl ti plos pi la res.

É de me di das como a nova Lei das So ci e da des
Anô ni mas, en tre as qua is in cluo ain da a re for ma tri bu -
tá ria e a re gu la men ta ção do art. 192 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que o País pre ci sa para re du zir o cus to do di -
nhe i ro, pro mo ver o de sen vol vi men to tec no ló gi co, o
cres ci men to eco nô mi co, ge rar em pre gos e se cre den -
ci ar para en fren tar o com pe ti ti vo mer ca do in ter na ci o -
nal.

O pro je to apro va do na Câ ma ra sig ni fi ca um im -
por tan te pas so, quan do cria me ca nis mos que re du -
zem os con fli tos en tre mi no ri tá ri os e con tro la do res,
ga ran tin do a am bos di re i tos e par ti ci pa ção nos con -
se lhos de ad mi nis tra ção fis cal das em pre sas. É um
gran de avan ço.

Bem dis se o De pu ta do Antô nio Kan dir em sua
aná li se so bre a ma té ria: ”O foco ago ra deve ser ou tro,
pois bus ca-se uma nova for ma de ad mi nis trar uma
com pa nhia, res pe i tan do o aci o nis ta, seja esse con tro -
la dor ou mi no ri tá rio“.

A pro pos ta avan ça ain da no sen ti do de for ta le -
cer e pro por ci o nar ma i or in de pen dên cia à Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os en quan to ór gão re gu la dor e
fis ca li za dor do mer ca do de ca pi ta is. Seus di re to res
te rão man da to fixo de cin co anos e será as se gu ra da
au to no mia fi nan ce i ra à en ti da de.

Ga nha o aci o nis ta mi no ri tá rio, as sim, mais um
me ca nis mo de fis ca li za ção, já que a lei, de po is de
san ci o na da, dar-lhe-á prer ro ga ti vas, tan to em re la ção 
à par ti ci pa ção nos di vi den dos, como as se gu ran do
um pre ço no mí ni mo igual a 80% do va lor pago pela
ação do blo co con tro la dor, ou seja, com di re i to a voto,
no caso de ali e na ção do con tro le da com pa nhia. Para
os que não se lem bram, é só ver como o Go ver no Fe -
de ral tra tou os mi no ri tá ri os no pro ces so de pri va ti za -
ção das gran des es ta ta is bra si le i ras.

É sá bia a ob ser va ção fe i ta pelo De pu ta do Emer -
son Ka paz, quan do afir ma que ”não ha ve rá de sen vol -
vi men to sem um fi nan ci a men to fir me dos agen tes pri -
va dos. Tal fi nan ci a men to é im pos sí vel sem um mer ca -
do de ca pi ta is for te, an co ra do nas pou pan ças de in -
ves ti do res bra si le i ros e es tran ge i ros. Esses in ves ti do -
res, es pe ci al men te os mi no ri tá ri os, so men te en tra rão
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para va ler nes se mer ca do se ti ve rem ga ran ti as e di re -
i tos que lhes pro pi ci em tran qüi li da de para apor tar
seus re cur sos“.

Sr. Pre si den te, o pro je to pre vê que os aci o nis tas 
pre fe ren ci a lis tas te rão o di re i to de ele ger e des ti tu ir
um mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, des de
que te nham pelo me nos 10% do ca pi tal so ci al da em -
pre sa. É uma ino va ção que traz esse pro je to de lei.
Te rão os mes mos di re i tos ain da os aci o nis tas or di na -
ris tas mi no ri tá ri os que de te nham pelo me nos 15%
das ações com di re i to a voto. Quer di zer, muda a re la -
ção de po der den tro das com pa nhi as, den tro das em -
pre sas de ca pi tal aber to no nos so País. 

Ou tra im por tan te no vi da de na ma té ria diz res -
pe i to ao fe cha men to de com pa nhi as aber tas. Esse é
um gran de pro ble ma que te mos no mer ca do de ca pi -
ta is no País. Pela pro pos ta, a de ci são dar-se-á se a
emis so ra de ações, o aci o nis ta con tro la dor ou a so ci -
e da de que o con tro le, di re ta ou in di re ta men te, for mu -
lar ofer ta pú bli ca para ad qui rir a to ta li da de das ações
em cir cu la ção no mer ca do, por pre ço jus to, ao me nos
igual ao va lor de ava li a ção da com pa nhia, do pa tri mô -
nio lí qüi do con tá bil, do pa tri mô nio lí qüi do ava li a do a
pre ço de mer ca do, de flu xo de ca i xa des con ta do, de
com pa ra ção por múl ti plos, de co ta ção das ações no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, ou com base – é im -
por tan te essa ob ser va ção - em cri té ri os ace i tos pela
nova Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, as se gu ra da a
re vi são do va lor de ofer ta.

Sr. Pre si den te, a Lei tra ta rá com pe nas de pri -
são e mul tas aque les que não a res pe i ta rem, pra ti -
can do o uso in de vi do de in for ma ções – mu i tas ve zes
pri vi le gi a das – e ma ni pu lan do o mer ca do com al te ra -
ções ar ti fi ci a is do seu fun ci o na men to re gu lar com fins 
de ob ter van ta gens in de vi das e lu cros as tro nô mi cos.
A Lei cria as pu ni ções, o que é ou tro avan ço.

A glo ba li za ção dos mer ca dos de ca pi ta is é uma
re a li da de. O Bra sil está cada vez mais in se ri do nes se
con tex to in ter na ci o nal, e não são pou cas as com pa -
nhi as bra si le i ras que lan çam suas ações na Bol sa de
Nova Ior que e em ou tras bol sas de va lo res no mun do.
Já não é mais pos sí vel que o au to fi nan ci a men to exer -
ça, como no pas sa do, o pa pel de prin ci pal fon te das
apli ca ções no se tor pro du ti vo. Esse au to fi nan ci a men -
to, mu i tas ve zes, vi nha do em prés ti mo ban cá rio. Esse
mo de lo já está ul tra pas sa do.

Os res pon sá ve is pela pro du ção no nos so País
há mu i to re cla mam me di das de se gu ran ça, como o
alon ga men to dos pra zos de fi nan ci a men to, a re du ção 

dos ju ros bá si cos da eco no mia e dos spre ads ban cá -
ri os.

O for ta le ci men to do mer ca do de ca pi ta is, ou tro
com po nen te im por tan te para a ex pan são da nos sa
eco no mia, fi nal men te es ta rá se tor nan do uma re a li -
da de com a apro va ção da nova Lei das So ci e da des
Anô ni mas.

Em que pe sem os gra vís si mos pro ble mas de or -
dem so ci al, deve-se re co nhe cer que o País vem me -
lho ran do nos úl ti mos anos. Mes mo com es ses avan -
ços, as nos sas em pre sas es tão lon ge de re u nir con di -
ções de en fren tar de igual para igual as ba ses mí ni -
mas de com pe ti ti vi da de do mer ca do ex ter no. Fal -
tam-lhes me ca nis mos áge is e pe re nes de fi nan ci a -
men to que pres cin dem de uma es tru tu ra de ca pi -
tal/cré di to que lhes dê ma i or mo bi li da de di an te de
tan tas di fi cul da des in ter nas e ex ter nas. Quem ob ser -
va, por exem plo, ago ra, o con ten ci o so com o Ca na dá
en tre a Embra er e a Bom ba di er vai en ten der mu i to
cla ra men te o que es tou que ren do ex pres sar em re la -
ção à pos si bi li da de de com pe ti ti vi da de da em pre sa
na ci o nal.

A eco no mia glo ba li za da exi ge ações mais ou sa -
das, so bre tu do dos pa í ses emer gen tes. O Bra sil terá
pela fren te um enor me de sa fio nos pró xi mos anos di -
an te da cres cen te pres são em fa vor da cri a ção da
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a Alca.

A or dem eco nô mi ca in ter na e ex ter na pas sou
por mu dan ças pro fun das nos úl ti mos anos. No que
diz res pe i to ao se tor pú bli co bra si le i ro, não há mais
es pa ço para a ir res pon sa bi li da de com as con tas. A
ne ces si da de de se tra ba lhar com equi lí brio or ça men -
tá rio está for çan do o ad mi nis tra dor a ter sen so de pri -
o ri da de e a re de fi nir pri o ri da des.

A ini ci a ti va pri va da, Sr. Pre si den te, por sua vez,
vem lu tan do para pre ser var um mer ca do que até en -
tão, an tes da aber tu ra eco nô mi ca, lhe fora ca ti vo. A
ini ci a ti va pri va da luta duro por isso. A in te gra ção eco -
nô mi ca im pôs-lhe o de sa fio de com pe tir não mais em
es ca la na ci o nal ou re gi o nal, mas em es ca la mun di al.
Foi nes se ce ná rio que o em pre sá rio na ci o nal viu-se
di an te da obri ga to ri e da de de re a li zar no vos in ves ti -
men tos, de re es tru tu rar sua em pre sa e de fa zer uma
re es tru tu ra ção com pe ti ti va do mer ca do, sob pena de
su cum bir di an te da con cor rên cia.

O Bra sil pre ci sa sair do imo bi lis mo eco nô mi co e
so ci al que tan to tem con tri bu í do para de pre ci ar a qua -
li da de de vida dos seus ci da dãos. Ini ci a ti vas como a
nova Lei das So ci e da des Anô ni mas são, por tan to,
uma gran de opor tu ni da de de se abrir ca mi nho para a
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ex pan são da pro du ção in ter na e de ge rar jus ti ça so ci -
al com me lhor dis tri bu i ção da ren da, que é o que to -
dos nós de se ja mos.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

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 V . Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra ape nas para fa zer um ape lo aos emi -
nen tes co le gas que in te gram a Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que, na pró xi ma quar -
ta-fe i ra, às 10 ho ras te re mos uma re u nião em que
se rão tra ta dos as sun tos que es tão em re gi me de ur -
gên cia. De modo que en ca re ço – ama nhã re no va rei
o pe di do – no sen ti do de não exis tir essa au sên cia,
por que o as sun to é da má xi ma im por tân cia.

A Pre si dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia con ta com a co la bo ra ção de V.
Exª nes se sen ti do.

Era a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, que eu pre -
ci sa va a fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Acres cen ta os §§ 1º e 2º ao art. 99
da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 93,
de 1970, para es ta be le cer que o Pre si -
den te do Ban co Cen tral, ou um di re tor
por ele in di ca do, com pa re ce rá à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos para ex por 
as de ci sões ado ta das pelo Co mi tê de Po -
lí ti ca Mo ne tá ria.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 99 da Re so lu ção do Se na do Fe de -

ral nº 93, de 1970, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes §§ 1º e 2º:

”Art. 99 ..................................................
..............................................................
§ 1º Na pri me i ra re u nião da Co mis são

de Assun tos Eco nô mi cos que se se guir à
re u nião do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do
Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são, em

au diên cia pú bli ca, será es cla re ci da pelo
Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, ou
por Di re tor por ele es pe ci al men te de sig na -
do, das me di das ado ta das, as ra zões que
as fun da men tam e o fim a que se des ti nam.

§ 2º A Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos po de rá, em co mum acor do com o
Pre si den te do Ban co Cen tral, mar car re u -
nião ex tra or di ná ria, es pe ci fi ca men te para o
dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.“

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

Con for me cons ta em re cen te ar ti go do Dr. Luiz
Car los Men don ça de Bar ros, na Fo lha de S.Pa u lo de
sex ta-fe i ra, 30 de mar ço úl ti mo, a di vul ga ção pú bli ca
que se faz das re so lu ções do Co mi tê de Po lí ti ca Mo -
ne tá ria – Co pom, do Ban co Cen tral, re pre sen ta um
im por tan te avan ço no pro ces so de de mo cra ti za ção
das in for ma ções eco nô mi cas ofi ci a is, de mons tran do
que o Bra sil ex pe ri men ta a con so li da ção do pro ces so
de mo crá ti co e for ta le ci men to de nos sas ins ti tu i ções.

Men don ça de Bar ros ar re ma ta: ”Para que pos -
sa mos atin gir a per fe i ção de mo crá ti ca, fal ta ape nas
que a di vul ga ção de ta lha da das dis cus sões ha vi das
no âm bi to do Co pom seja se gui da por uma au diên cia
pú bli ca na Co mis são de Eco no mia e Fi nan ças do Se -
na do“.

Subs cre vo o sen ti do da de mo cra ti za ção es po -
sa do no ar ti go, apre sen tan do o pre sen te Pro je to de
Re so lu ção, aten to, in clu si ve, ao fato de que o Se na do
Fe de ral tem obri ga ções cons ti tu ci o na is de con tro lar o 
en di vi da men to e de dis por so bre li mi tes e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no.

É, pois, o Se na do Fe de ral o foro na tu ral para a
dis cus são de ma té ri as des sa na tu re za.

Sala das Ses sões, 2 abril de 2001. – Se na dor
Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

...........................................................................
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:
...........................................................................
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
...........................................................................
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V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con -
so li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con -
tro la das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

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

XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -
men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;"

..........................................................................”

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

Art. 99. A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
com pe te opi nar so bre pro po si ções per ti nen tes aos
se guin tes as sun tos:(**)

I – as pec to eco nô mi co e fi nan ce i ro de qual -
quer ma té ria que lhe seja sub me ti da por des pa cho
do Pre si den te, por de li be ra ção do Ple ná rio, ou por
con sul ta de co mis são, e, ain da, quan do, em vir tu de
des ses as pec tos, hou ver re cur so de de ci são ter mi -
na ti va de co mis são para o Ple ná rio;

II – di re i to agrá rio, pla ne ja men to e exe cu ção
da po lí ti ca agrí co la, agri cul tu ra, pe cuá ria, or ga ni za -
ção do en si no agrá rio, in ves ti men tos e fi nan ci a men -
tos agro pe cuá ri os, ali e na ção ou con ces são de ter -
ras pú bli cas com área su pe ri or a dois mil e qui nhen -
tos hec ta res, aqui si ção ou ar ren da men to de pro pri e -
da de ru ral por pes soa fí si ca ou ju rí di ca es tran ge i ra,
de fi ni ção da pe que na e da mé dia pro pri e da de ru ral;

III – pro ble mas eco nô mi cos do País, po lí ti ca de 
cré di to, câm bio, se gu ro e trans fe rên cia de va lo res,
co mér cio ex te ri or e in te res ta du al, sis te ma mo ne tá -
rio, ban cá rio e de me di das, tí tu los e ga ran tia dos

me ta is, sis te ma de pou pan ça, con sór cio e sor te io e
pro pa gan da co mer ci al;

IV – tri bu tos, ta ri fas, em prés ti mos com pul só ri os, 
fi nan ças pú bli cas, nor mas ge ra is so bre di re i to tri bu tá -
rio, fi nan ce i ro e eco nô mi co: or ça men to, jun tas co mer -
ci a is, con fli tos de com pe tên cia em ma té ria tri bu tá ria
en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os. dí vi da pú bli ca e fis ca li za ção das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras:

V – es co lha dos Mi nis tros do Tri bu nal de Con -
tas da União (Const. arts. 49, XIII, e 52. III, b), e do
pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral (Const. art.
52. III, d):

VI – ma té ri as a que se re fe rem os arts. 389,
393 e 394:

VII – ou tros as sun tos cor re la tos.
....................................................................................

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

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.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 28/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em aten ção ao Ofí cio nº SF/112/2001, do dia
20 de fe ve re i ro úl ti mo, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia 
que es tou in di can do a Se na do ra Ma ri na Sil va para
com por, na con di ção de ti tu lar, a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar de nún ci as
ve i cu la das a res pe i to da atu a ção ir re gu lar de or ga ni -
za ções não go ver na men ta is – ONGs.

Aten ci o sa men te. – José Edu ar do Du tra, Lí der 
do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia de sig na a Se na do ra Ma ri na Sil va para
com por, como ti tu lar, a Co mis são a que se re fe re o
ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da por 20 mi -
nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e
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Srs. Se na do res, a cada dia pa re ce mais pro vá vel –
al guns já dis se ram ine vi tá vel – a re pro du ção, no
Dis tri to Fe de ral, do pa drão de de sen vol vi men to ex -
clu den te a que as sis ti mos em to das as me tró po les
bra si le i ras, pa drão ba se a do na opo si ção cen tro-pe ri -
fe ria. Ou seja, uma ilha de pros pe ri da de e ri que za
cer ca da da mais ab je ta mi sé ria por to dos os la dos.
É essa a si tu a ção exis ten te hoje no Dis tri to Fe de ral,
em que al guns Mu ni cí pi os do Entor no, em rit mo de
cres ci men to po pu la ci o nal im pres si o nan te, vão fi can -
do api nha dos de gen te sem em pre go ou su bem pre -
ga da, gen te à qual não são ofe re ci dos ser vi ços pú -
bli cos e in fra-es tru tu ra ur ba na, que se es pre mem
em lo tes e ha bi ta ções que vão apa re cen do de sor de -
na da men te, sem qual quer pla ne ja men to; tudo isso
ter re no fér til para a es ca la da da vi o lên cia que nos
as sus ta a to dos.

Bra sí lia, por sua vez, so fre a pres são so ci al des -
sa si tu a ção. Nun ca vi mos, na Ca pi tal Fe de ral, tan ta
gen te pe ram bu lan do nas ruas a pe dir es mo la, dor -
min do nas cal ça das da ci da de, cri an ças pe din do nos
si na is de trân si to, e his tó ri as de vi o lên cia que se es -
tão tor nan do cor ri que i ras: as sal tos a re si dên ci as, fur -
tos, ti ro te i os, as sas si na tos e es tu pros.

Estu do re cen te do IPEA re ve lou que a po pu la -
ção da re gião ge o e co nô mi ca do Dis tri to Fe de ral cres -
ce à taxa de 3,7% ao ano, mu i to su pe ri or à mé dia na -
ci o nal. Em re por ta gem pu bli ca da em me a dos do ano
pas sa do, o se ma ná rio The Eco no mist clas si fi cou o
Dis tri to Fe de ral como a re gião mais vi o len ta do País
pro por ci o nal men te ao nú me ro de ha bi tan tes.

Foi com o in tu i to de tra zer so lu ção para os pro -
ble mas do Entor no do Dis tri to Fe de ral que o Con gres -
so apro vou e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so san ci o nou, em abril de 1998, a lei com ple men tar
que cri ou a RIDE – Re gião Inte gra da de De sen vol vi -
men to do Entor no e Dis tri to Fe de ral. Fa zem par te
dela, além do DF, 19 Mu ni cí pi os go i a nos e 2 Mu ni cí pi -
os mi ne i ros. Dan do se gui men to a essa ini ci a ti va, o
Pre si den te ba i xou de cre to que re gu la men tou a RIDE
e cri ou-lhe um ór gão exe cu ti vo, o Con se lho Admi nis -
tra ti vo da RIDE. Isso se deu em agos to do mes mo ano 
de 1998.

O ob je ti vo da RIDE é de sen vol ver os Mu ni cí pi os
do Entor no, me di an te o tra ta men to uni for mi za do com
o Dis tri to Fe de ral de toda aque la área li mí tro fe no que
se re fe re ao pla ne ja men to e exe cu ção de ser vi ços pú -
bli cos e de pro gra mas de de sen vol vi men to, bem
como à apli ca ção da le gis la ção tri bu tá ria. Para isso, a
RIDE está con tan do com or ça men to pró prio a par tir
des te ano. 

Pas sa dos dois anos des de que a RIDE foi re gu -
la men ta da pelo de cre to men ci o na do, ela fi nal men te
co me çou a sair do pa pel, em agos to do ano pas sa do,
com a pos se dos mem bros de seu ór gão exe cu ti vo, o
Con se lho Admi nis tra ti vo. Pre si di do pelo Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, o Con se lho con ta com nove ti tu -
la res, en tre re pre sen tan tes do Go ver no Fe de ral, um
do Go ver no do Dis tri to Fe de ral e um dos Mu ni cí pi os
do Entor no.

Entre as imen sas ta re fas que aguar dam o Con -
se lho Admi nis tra ti vo da RIDE, es tão a uni fi ca ção de
im pos tos dis tri ta is, es ta du a is e mu ni ci pa is; a uni fi ca -
ção de ta ri fas de te le fo nia e de trans por te; a ela bo ra -
ção de um pla no de or de na men to ter ri to ri al para toda
a re gião; a cri a ção de um sis te ma in te gra do de se gu -
ran ça pú bli ca; a co or de na ção de pro gra mas de ge ra -
ção de ren da; a ca pa ci ta ção pro fis si o nal e mu i tas ou -
tras.

Re la tó rio de ati vi da des do Con se lho re la ti vo ao
ano pas sa do de mons tra que ele já co me çou a ope rar.
Res sal to o tre i na men to de trin ta ges to res pú bli cos
mu ni ci pa is, o le van ta men to de in for ma ções so ci o e co -
nô mi cas dos Mu ni cí pi os do Entor no de Bra sí lia, o es -
tu do de qua tro ca de i as pro du ti vas im por tan tes na re -
gião, a sa ber, o le i te, a pe cuá ria de cor te, a pis ci cul tu -
ra e a fru ti cul tu ra; a cons ti tu i ção de qua tro gru pos te -
má ti cos que tra ta rão de qua tro ques tões fun da men ta -
is, que são o or de na men to ter ri to ri al, a in fra-es tru tu ra
bá si ca, a pa dro ni za ção de ta ri fas de trans por te e de
te le co mu ni ca ções e as pec tos so ci a is, que, por sua
vez, in clui o em pre go e a se gu ran ça. Diga-se de pas -
sa gem que, tal vez mais im por tan te para a re gião do
Entor no te nha sido a ca pa ci ta ção, no ano pas sa do,
de 6.108 pes so as de ba i xa ren da pelo Pro na ger, pro -
gra ma im por tan tís si mo que é exe cu ta do não pelo
Con se lho da RIDE, mas di re ta men te pelo Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal.

Como se vê, as ati vi da des do Con se lho ain da
são mo des tas, mas bas tan te pro mis so ras le van do-se
em con ta que a sua im plan ta ção se deu ape nas em
agos to do ano pas sa do e que, na tu ral men te, es ta mos 
no co me ço de uma ges tão. Mu i to se es pe ra do Con -
se lho, de sua ca pa ci da de de agir bem e rá pi do, uma
vez que os pro ble mas do Entor no se avo lu mam em
rit mo ve loz.

Qu e ro fi na li zar este dis cur so cha man do a aten -
ção para duas emen das apre sen ta das ao Orça men to
Ge ral da União de 2001 pela Ban ca da do Cen -
tro-Oes te, emen das que des ti nam re cur sos à re gião
do Entro no do Dis tri to Fe de ral. É fun da men tal que
elas se jam exe cu ta das caso se que i ra pas sar efe ti va -
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men te do es tá gio das boas in ten ções para o das me -
di das con cre tas, as qua is, é cla ro, de pen dem de re -
cur sos fi nan ce i ros. As duas emen das, com va lor to tal
de R$8,500 mi lhões, têm como es co po a ”im plan ta -
ção, am pli a ção ou me lho ria de obras de in fra-es tru tu -
ra ur ba na na RIDE“. São des ti na das à Se cre ta ria
Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, para que os re cur sos apro va dos se jam
apli ca dos na re gião do Entor no, me di an te, é cla ro, a
co or de na ção do Con se lho Admi nis tra ti vo da RIDE.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Ini ci al men -
te, cum pri men to V. Exª por seu pro nun ci a men to, que
tem como ob je ti vo dar uma sa tis fa ção à Na ção das
pro vi dên ci as que têm sido to ma das, des de a apre -
sen ta ção do pro je to re a li za do por mim e pelo Se na -
dor José Ro ber to Arru da até a ins ta la ção do Con se -
lho da Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do
Entor no no Dis tri to Fe de ral, e tam bém das emen das.
Isso de mons tra a pre o cu pa ção com que V. Exª vem
se po si ci o nan do, como Se na dor, em re la ção aos pro -
ble mas aqui des ta re gião ou, mais es pe ci fi ca men te,
do Entor no do Dis tri to Fe de ral. Lou vo-o por isso, ilus -
tre Se na dor Ma u ro Mi ran da. Mas gos ta ria de sa li en -
tar, mais uma vez, a ne ces si da de de o Go ver no Fe de -
ral, como um todo, pre o cu par-se mais com a re gião
do Entor no. Qu an do apro va do o pro je to, eu dis se que
pelo me nos tí nha mos con se gui do fa zer com que o
Con gres so Na ci o nal en ten des se com mais pro fun di -
da de os pro ble mas do Entor no. E dis se mais, que o
Go ver no, ago ra, terá um ins tru men to, pois a ale ga ção 
era a de que o Go ver no não ti nha como in je tar re cur -
sos no Entor no. Então, com a apro va ção da RIDE, cri -
a mos o ins tru men to para que o Go ver no pu des se in -
je tar re cur sos nes sa re gião, que é uma das mais crí ti -
cas do País – como te nho fa la do. Há bol sões sé ri os
nos gran des cen tros do País – como no Nor des te –,
mas o do Entor no é tam bém pre o cu pan te, quem sabe 
o mais pre o cu pan te de to das re giões bra si le i ras. Ilus -
tre Se na dor Ma u ro Mi ran da, de vez em quan do, fico
um tan to de sa pon ta do, pois, mes mo com essa in sis -
tên cia – quan tas ve zes V. Exª foi à tri bu na fa lar a res -
pe i to do Entor no?; quan tas ve zes fo mos à tri bu na?;
em quan tas re u niões te mos fa la do? –, la men ta vel -
men te, quan do che ga a pro pos ta or ça men tá ria ao
Con gres so Na ci o nal o que se ob ser va são par tí cu las
pra ti ca men te in sig ni fi can tes para a di men são des ses
pro ble mas. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to ain da não

ab sor veu a ques tão do Entor no. Não! E aí vem o Con -
gres so apre sen tar emen das de Ban ca das – apre sen -
ta mos emen da de R$8 mi lhões. Mas isso não vai re -
sol ver nada. O pro ble ma do Entor no exi ge bi lhões de
re a is. Caso con trá rio, acon te ce rá aqui lo que eu pre vi
à épo ca da apre sen ta ção do pro je to: se o Go ver no
Fe de ral não aten tar para a re a li da de do Entor no, no
fu tu ro, nem o Con gres so Na ci o nal terá con di ções de
fun ci o nar con ve ni en te men te aqui no Dis tri to Fe de ral,
ta ma nho o de ses pe ro que vem to man do con ta da po -
pu la ção do Entor no, que já se apro xi ma, quem sabe,
de um mi lhão de cri a tu ras sem rumo, sem des ti no,
sem pers pec ti vas. Se na dor, os nos sos cum pri men tos. 
Mais uma vez, cha mo a aten ção do Go ver no – ao
qual te nho dado todo o meu apo io, para o Entor no. A
ques tão do Entor no não é de pa la vras, não é de dis -
cur so. Não! É ques tão sé ria e que tem que ser en ca -
ra da com res pon sa bi li da de por to dos que têm, nos
om bros, res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va nes te País.
Faço este apar te, para que o Mi nis tro do Pla ne ja men -
to se en car re gue, para o pró xi mo ano, de co lo car re -
cur sos que dêem aos Go ver nos Esta du a is que in te -
gram o Entor no con di ções para mi ni mi zar o so fri men -
to de mi lhões e mi lhões de cri a tu ras. Mu i to obri ga do
pelo apar te, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço pro fun da men te o seu
apar te, que fará par te do meu pro nun ci a men to. Vejo
que o Entor no to cou o co ra ção e a alma de V. Exª,
mais uma vez. V. Exª que aju dou a for mar a RIDE,
para le ga li zar a si tu a ção da trans fe rên cia de re cur sos
do Go ver no Fe de ral, para fa ci li tar a vin da de re cur sos
para so cor rer nos sos ir mãos do en tor no de Bra sí lia.
Mas o Go ver no per ma ne ce em sua imen sa in sen si bi -
li da de hu ma na.

Nes ses dias, fo ram ad qui ri das vá ri as vi a tu ras –
em tor no de R$28 mi lhões, trans fe ri dos do Go ver no
Fe de ral; te mos de re co nhe cer isso – para a aten de -
rem à se gu ran ça pú bli ca do Entor no. Mas é mu i to
pou co. Se não con se guir mos me lho rar a in fra-es tru tu -
ra e a qua li da de de vida das pes so as do Entor no, da -
qui a al guns dias, os pro ble mas vão se agra var mu i to
mais, como men ci o nou V. Exª em seu apar te.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Ex.ª me
per mi te ou tro apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Per -
fe i ta men te.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Ex.ª ci tou
como exem plo os re cur sos en ca mi nha dos para a
aqui si ção de ve í cu los para acu dir a se gu ran ça pú bli -
ca nes sa re gião. Esse é um exem plo; mu i to bem; te -
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nho que lou var o Go ver no por isso. Mas a se gu ran ça
pú bli ca do Entor no en vol ve mu i to mais do que isso.
Cam pe i am ali o de sem pre go, a fal ta de pers pec ti va, a
fal ta de ori en ta ção até para o ci da dão vi ver. Mas veja,
na ques tão da se gu ran ça pú bli ca, man da-se o ve í cu -
lo; o po li ci al de Go iás que vai uti li zar esse ve í cu lo ga -
nha em tor no de R$400,00 (qua tro cen tos re a is) por
mês, in su fi ci en tes para sua so bre vi vên cia, para a ma -
nu ten ção da sua fa mí lia. Mas, veja bem, o do Dis tri to
Fe de ral ga nha mais de R$ 1 mil. Per gun to: aque le po -
li ci al de Go iás vai co lo car o seu co ra ção, a sua alma
no tra ba lho que faz, se, na rua de cá, o po li ci al ga nha
mais de R$ 1 mil, e ele, de lá, ga nha R$400,00? Não!
E as sim é na área da sa ú de tam bém. A en fer me i ra de
lá ga nha R$ 200,00, R$300,00, R$400,00, e a da qui
ga nha mais de R$1 mil, e as sim em to dos os seg men -
tos da Admi nis tra ção Pú bli ca. Por isso é que te nho fa -
la do que não são es ses R$8 mi lhões que vão re sol ver 
a si tu a ção do Entor no, não. Tem-se que en ca rar a
ques tão do fun ci o ná rio pú bli co de lá, que os Go ver -
nos Esta du a is de lá não dão con ta de pa gar o que
paga o Go ver no Fe de ral aos fun ci o ná ri os do Dis tri to
Fe de ral. O po li ci al do Go ver no do Dis tri to Fe de ral,
seja ele ci vil ou mi li tar, é pago pelo Go ver no Fe de ral.
O tra ba lha dor da sa ú de é pago pelo Go ver no Fe de ral. 
O ser vi dor do Po der Ju di ciá rio da qui é pago pelo Go -
ver no Fe de ral. O pro fes sor da qui é pago pelo Go ver -
no Fe de ral. Os de lá, não! To dos são pa gos pelo Go -
ver no Esta du al, que não tem con di ções de con cor rer,
em ní vel pa ga men to, com os fun ci o ná ri os do Dis tri to
Fe de ral. Então, o ve í cu lo só não vai re sol ver. É pre ci -
so mu i to mais.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – É
ver da de, Se na dor Iris. Essa fal ta de en tro sa men to to -
tal, essa fal ta de sen si bi li da de com o Entor no é algo
que dói pro fun da men te em nós. Nós, que per cor re -
mos os ba ir ros, per cor re mos todo o Entor no, ve mos a
in su fi ciên cia de es co las pú bli cas, a au sên cia enor me
do Go ver no do Esta do – o que é uma ca la mi da de,
uma co i sa im pres si o nan te – só vem agra var ain da
mais o dra ma so ci al do Entor no.

Eu, jun to ao ape lo de V. Exª, con si de ro tam bém
ir ri só ria, ri dí cu la qua se, essa ver ba de R$8 mi lhões
para uma re gião de 1 mi lhão de ha bi tan tes, que não
tem in fra-es tru tu ra, não tem água, não tem es go to e
nem tem es co la, re sol ver os seus pro ble mas.

Pen so que o aler ta de V. Exª re for ça mu i to o
meu. Te nho cer te za de que o Se na dor Ma gui to Vi le la,
se es ti ves se aqui, tam bém es ta ria re for çan do essa
tese – nós três Se na do res – para o Go ver no Fe de ral
ou o Mi nis tro do Pla ne ja men to, ou seja lá quem for,

cu i dar com mais aten ção e dar um su por te ma i or à
rede, para me lho rar a qua li da de de vida da que les que 
mo ram aqui per ti nho de nós.

Ain da há tem po, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, para im pe dir que o Entor no ve nha a se tor -
nar uma área, uma re gião, sem so lu ção. Infe liz men te,
te mos o mau há bi to de res pon der às ques tões so -
men te quan do elas che ga ram a um ní vel mu i to sé rio
de gra vi da de. Mas ain da há tem po.

É de ver do Po der Pú bli co – e re pi to aqui: por
meio da atu a ção con jun ta da União, do Dis tri to Fe de -
ral, de Go iás, de Mi nas Ge ra is e mu ni cí pi os do Entor -
no – in du zir o in ves ti men to na re gião, ca pa ci tá-la de
in fra-es tru tu ra ur ba na e de ser vi ços pú bli cos, além de 
or de nar a ex pan são po pu la ci o nal. De ve mos isso ao
povo des sa re gião e ao so nho do de sen vol vi men to
har mô ni co e não ex clu den te para a Ca pi tal do País.
Para isso, de po si ta mos to das as nos sas es pe ran ças
na atu a ção do Con se lho Admi nis tra ti vo da RIDE, a
Re gião Inte gra da do De sen vol vi men to do Entor no e
do Dis tri to Fe de ral, e, mu i to mais do que isso, no em -
pe nho pes so al do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so para com o Entor no de Bra sí lia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi -
ran da, 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. Ante ro Paes de Bar ros, 2º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias. S. Exª dis põe
de vin te mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – 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, o jor nal O
Esta do de S.Pa u lo de hoje traz uma no tí cia que con -
si de ro da ma i or gra vi da de. Tra ta-se da de ci são ado ta -
da pelo Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
Bush, de não apo i ar o Pro to co lo de Kyo to. Isso é fru to
da ar ro gân cia do pre si den te ame ri ca no, é fru to da ar -
ro gân cia das au to ri da des ame ri ca nas, que pen sam
po der de ci dir pelo mun do. E esse é um as sun to que
in te res sa ao mun do.

To dos se lem bram da Eco-92, quan do foi es ta -
be le ci do um acor do, for ma li za do no Pro to co lo de Kyo -
to, no Ja pão, em 1998. Pois o am plo de ba te tra va do
no Rio de Ja ne i ro em tor no de me ca nis mos, me di das
e pro vi dên ci as que os pa í ses de ve ri am ado tar para a
pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is no mun do re sul tou 
em di ver sas me di das ado ta das por pa í ses que par ti -
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ci pa ram da que la Con ven ção. Uma de las, por exem -
plo, é a ela bo ra ção de uma le gis la ção que tra ta de re -
gu lar o aces so aos re cur sos ge né ti cos de cada país.
Nós, no Bra sil, bem que ten ta mos apro var essa le gis -
la ção. A Se na do ra Ma ri na Sil va apre sen tou o pro je to,
fui o Re la tor e apre sen tei um Subs ti tu ti vo, que foi
apro va do no Se na do. Esse Subs ti tu ti vo, de mi nha au -
to ria, está até hoje aguar dan do a apro va ção da Câ -
ma ra dos De pu ta dos. 

Se ria mu i to im por tan te que o Go ver no bra si le i ro
ti ves se uma ati tu de que de mons tras se a sua dis po si -
ção em ver na prá ti ca aqui lo que foi acer ta do na Con -
ven ção de 1992, por que, hoje, o Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia, Ro nal do Sar den berg, di vul ga nota ofi ci al
re cha çan do po si ções uni la te ra is em tor no des ta
ques tão que en vol ve o pre si den te ame ri ca no, que dis -
se que não vai ado tar o Pro to co lo de Kyo to. Ele dis se
que não vai ado tar por que a re gu la men ta ção dos li mi tes
para a emis são de ga ses, con for me es ta be le ce o Pro to -
co lo de Kyo to, po de ria tra zer con se qüên ci as da no sas à
eco no mia ame ri ca na, já que o cus to da ener gia, prin ci -
pal men te no oes te ame ri ca no, é cres cen te e tem in flu en -
ci a do di re ta men te o cus to de pro du ção de lá.

O Mi nis tro Sar den berg foi fe liz quan do afir mou
que o pro ble ma da mu dan ça cli má ti ca é glo bal e só
pode ser tra ta do em um sis te ma glo bal. Só esta fra se,
Sr. Pre si den te, já re ve la o quan to está sen do ar ro gan -
te o pre si den te ame ri ca no ao di zer ao mun do que não 
vai ace i tar, sim ples men te, o Pro to co lo. E o que di zia o
Pro to co lo? O Pro to co lo de Kyo to es ta be le cia uma
meta de re du ção dos ga ses tó xi cos – o gás me ta no, o
dió xi do de car bo no e ou tros ga ses que hoje ame a -
çam a ca ma da de ozô nio, como o óxi do ni tro so, etc. –, 
uma re du ção de 5% na emis são de ga ses por par te
de cada um dos 55 pa í ses, os pa í ses mais po lu i do res
da at mos fe ra, os que ame a çam mais a ca ma da de
ozô nio. E es ses pa í ses as si na ram, por tan to, o Pro to -
co lo, que es ta be le ce ri am me di das, pro gra mas, até
com in cen ti vo dos pró pri os go ver nos, para que as in -
dús tri as pu des sem, den tro de um pra zo es ta be le ci do
en tre 2008 e 2012, re du zir a emis são de ga ses tó xi -
cos em 5% em re la ção àqui lo que foi emi ti do em
1990.

A meta pa re cia até pou co ou sa da, por que, se há 
um ris co enor me de ter mos con se qüên ci as de sas tro -
sas em re la ção a este as sun to – ou seja, com a des -
tru i ção da ca ma da de ozô nio, po de re mos ter con se -
qüên ci as da no sas à vida na Ter ra –, es ta be le cer uma
meta de só 5% de re du ção, pa re ceu-me na que le mo -
men to pou ca ou sa dia e até com pla cên cia de ma is
com a si tu a ção dra má ti ca que já co me ça mos a vi ver.

Sr. Pre si den te, os ci en tis tas di zem o se guin te: A
con ti nu ar com essa emis são de ga ses que te mos
hoje, em 2100, a tem pe ra tu ra da Ter ra po de rá es tar
cer ca de 3,5 gra us cen tí gra dos aci ma da que la que é
nos sa tem pe ra tu ra mé dia hoje.

É mu i to sig ni fi ca ti vo, Sr. Pre si den te. Em fun ção
dis so, tam bém se pre vê que os oce a nos po de rão au -
men tar seu ní vel de 15 a 90 cm. Com isso, te re mos al -
gu mas con se qüên ci as pre vi sí ve is, como a inun da ção
de ci da des li to râ ne as e a in vi a bi li za ção de al gu mas
cul tu ras, o que com pro me te rá a pro du ção de ali men -
tos no mun do. Além dis so, em fun ção da al te ra ção cli -
má ti ca, po de rá ha ver a epi de mia de al gu mas do en -
ças. São pro ble mas que co lo ca rão em ris co a pró pria
vida na Ter ra.

É evi den te que al guém po de rá pen sar que es -
sas al te ra ções es tão mu i to lon ge de acon te cer. O pai
de V. Exª, com cer te za, nas ceu no co me ço do sé cu lo,
as sim como o meu. Eles pre sen ci a ram o de sen ro lar
de todo um sé cu lo e con ti nu am co nos co em um novo
sé cu lo. Qu an do es ta vam no iní cio do sé cu lo pen sa -
vam que, pos si vel men te, nem es ta ri am vi vos quan do
che gas se o ano 2000, o que, na que la opor tu ni da de,
era mu i to dis tan te. Esta mos fa lan do em 2100, que
che ga rá da qui a pou co. Cem anos nada sig ni fi cam
para a hu ma ni da de. Esta mos fa lan do de um au men to
de tem pe ra tu ra que, na mé dia, po de rá ser de 3,5EC; e 
de um au men to do ní vel do mar que pode va ri ar en tre
15 a 90 cm. Se não to mar mos pro vi dên ci as mais drás ti -
cas, co lo ca re mos a hu ma ni da de em gran de ris co. Mas
o Pre si den te dos Esta dos Uni dos se acha no di re i to de
de ci dir pelo mun do. E os 55 pa í ses são res pon sá ve is
exa ta men te pela emis são de 55% dos ga ses tó xi cos
que ame a çam a ca ma da de ozô nio. Então, es ses pa í -
ses têm a obri ga ção de dar o exem plo.

Sr. Pre si den te, sabe qual é o país que mais ga -
ses emi te para a at mos fe ra? Exa ta men te os Esta dos
Uni dos. Mas o pre si den te ame ri ca no ig no ra que os
Esta dos Uni dos têm o ma i or efe i to po lu i dor da at mos -
fe ra do mun do. E eles po de ri am ago ra dar um gran de
exem plo, di zen do: ”Pre ci sa mos con ti nu ar pro du zin do
em nos sas in dús tri as, por que a nos sa eco no mia de -
pen de dis so; mas não te mos o di re i to de co lo car em
ris co a pró pria hu ma ni da de, não te mos o di re i to de
de ses ti mu lar a apli ca ção do Pro to co lo de Kyo to“.
Aliás, sem dú vi da ne nhu ma, o re fe ri do Pro to co lo é o
sal vo-con du to das fu tu ras ge ra ções, que po de rão so -
frer de ma is pela in con se qüên cia e ar ro gân cia do pre -
si den te ame ri ca no.

Se faço esse pro nun ci a men to na tar de de hoje,
Sr. Pre si den te, é para di zer que o Bra sil sem pre é ata -
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ca do com re la ção à pre ser va ção da Ama zô nia, por
exem plo. E os ame ri ca nos gos tam de dar pal pi te, gos -
tam de fa zer aqui um car na val, um pa lan que, um te a -
tro, uma en ce na ção so bre o que deve ou não ser fe i to
com a nos sa Ama zô nia, que se gun do os ame ri ca nos
de ve ria ser con si de ra da pa tri mô nio da hu ma ni da de.
De fato, é pa tri mô nio da hu ma ni da de; mas, se o é e se 
te mos a obri ga ção de pre ser vá-lo, é evi den te que
tam bém te mos o di re i to de co brar da mes ma for ma
dos Esta dos Uni dos, que pra ti ca men te já des tru í ram
sua ve ge ta ção e ago ra têm que con tar, sim, com a
pre ser va ção da Ama zô nia para que con ti nu em res pi -
ran do.

É mu i to bo ni to o dis cur so que afir ma que a Ama -
zô nia é o pul mão do mun do. Isso é ver da de, mas é o
pul mão do mun do por que o Bra sil teve a cons ciên cia,
a sa be do ria de con ser var aque la que é a fon te da ma -
i or ri que za em bi o di ver si da de do mun do. A nos sa
Mata Atlân ti ca tam bém está pre ser va da, mas qua se
sem pre vejo ame ri ca nos dan do pal pi te so bre como
pre ser vá-la.

Ou tro dia, veio um fran cês me ti do à bes ta ao Rio 
Gran de do Sul e li de rou a des tru i ção de la vou ras
trans gê ni cas. O Bra sil é obri ga do a as sis tir a esse es -
pe tá cu lo de fal si da de, de hi po cri sia da que les que não 
sou be ram pre ser var seus re cur sos na tu ra is, que des -
tru í ram pra ti ca men te sua ve ge ta ção – e aqui in cluo a
Fran ça. O País pre si di do pelo Sr. Ge or ge W. Bush –
ou tro exem plo nes se sen ti do – não tem mais como
con si de rar suas re ser vas flo res ta is su fi ci en tes para a
pro du ção do oxi gê nio ne ces sá rio para abas te cer a
sua po pu la ção. E te mos que con ti nu ar pre ser van do a
nos sa Ama zô nia, a nos sa Mata Atlân ti ca e ace i tan do,
mu i tas ve zes, a in ter fe rên cia in de se já vel de pes so as
que se acham nes se di re i to.

Como eu di zia, Srs. Se na do res, veio um fran cês
que i mar la vou ras trans gê ni cas e saiu do Bra sil como
se fos se he rói. Mu i tos bra si le i ros de fen de ram esse ci -
da dão. O Se cre tá rio da Agri cul tu ra do Rio Gran de do
Sul, por exem plo, pa tro ci na do pelo Go ver no, foi à
Fran ça para ser vir de tes te mu nha de de fe sa no pro -
ces so mo vi do na Jus ti ça fran ce sa con tra José Bové.
O fran cês iria para a ca de ia não fos se esse tes te mu -
nho do Se cre tá rio, que con si de rou he rói co o ato pra ti -
ca do por ele aqui no Bra sil. Na ver da de, foi uma gran -
de in ter fe rên cia na nos sa so be ra nia. Sem pre de fen do 
que nós, os bra si le i ros, é que de ve mos de ci dir qual a
me lhor op ção para nós, bra si le i ros. A de ci são so bre
os trans gê ni cos – tema mu i to re la ci o na do à ques tão
do meio am bi en te, que abor do des ta tri bu na – deve
ser nos sa. Nós é que de ve mos de ci dir se ado ta re mos

ou não, com ca u te la, uma po lí ti ca de li be ra ção dos
trans gê ni cos, para per mi tir ou pro i bir op ções aos pro -
du to res e aos con su mi do res. O de ba te deve ser tra va -
do, mas so mos nós, os bra si le i ros, que de ve mos de ci -
dir, sem a in ter fe rên cia ino por tu na, in de se já vel de
quem quer que seja, como acon te ceu com aque le
fran cês co ro a do he rói lá no Rio Gran de do Sul.

Sr. Pre si den te, vejo aqui o Se na dor Iris Re zen -
de, que fa la rá hoje so bre um as sun to de ex tre ma im -
por tân cia. Re al men te, um dos as sun tos mais im por -
tan tes do mo men to é a ne ces si da de de o Go ver no as -
su mir a ban de i ra da pe cuá ria bra si le i ra nes ta hora de
cri se mun di al. E te mos que apo i ar o Go ver no, pois,
ape sar de tan tos dis cur sos pro tes tan do con tra a sua
fal ta de ati tu de, no caso do Ca na dá ele se com por tou
bem. Eu e o Se na dor Iris Re zen de par ti ci pa mos da -
que la co mis são para de ba ter com o Ca na dá aque la
bri ga que na ver da de era mais po lí ti ca do que co mer -
ci al. Va mos com por ou tra co mis são para dar mos con -
ti nu i da de a esse de ba te.

Sa be mos que o Go ver no tem pro vi dên ci as a
ado tar para co lo car o Bra sil numa si tu a ção pri vi le gi a -
da no mer ca do in ter na ci o nal. Qu e re mos apre sen tar
su ges tões, opi nar so bre o as sun to e apo i ar o Go ver -
no nes te caso em que o Mi nis tro da Ciên cia e Tec no -
lo gia pro tes ta con tra o go ver no ame ri ca no. O go ver no 
ame ri ca no não tem o di re i to de de ci dir pelo mun do,
não tem o di re i to de que brar um pro to co lo as si na do
pelo Pre si den te Bill Clin ton em 1998, em Kyo to. Os
Esta dos Uni dos não têm o di re i to de di zer para o mun -
do que con ti nu a rão po lu in do, que con ti nu a rão agre -
din do a ca ma da de ozô nio e con ti nu a rão co lo can do
em ris co a hu ma ni da de da qui a 50 ou 100 anos. Eles
se in te res sam ago ra pelo lu cro das em pre sas, mas di -
zem que não po dem au men tar o cus to da pro du ção
por que têm pro ble mas com o cus to da ener gia. Ora,
em vez dis so, o Pre si den te ame ri ca no de ve ria dar
exem plo aos pa í ses me nos po de ro sos, aos pa í ses
que atra ves sam pro ble mas com a sua dí vi da in ter na e 
com sua dí vi da ex ter na. Nes te mo men to, Ge or ge W.
Bush de ve ria co lo car os or ga nis mos fi nan ce i ros do
pró prio país para fi nan ci ar a pre ser va ção de re cur sos
na tu ra is em pa í ses como o Bra sil, que dão exem plo
de como de fen der seus re cur sos na tu ra is, prin ci pal -
men te a nos sa Ama zô nia e a Mata Atlân ti ca.

Há pro ble mas? É evi den te que há. Mas o Go ver -
no ame ri ca no tem que se es pe lhar no exem plo bra si -
le i ro, até por que, sen do os ame ri ca nos a do mi nar
hoje a eco no mia mun di al e con si de ran do que um dia
não ti ve ram o me nor cons tran gi men to em des tru ir
seus re cur sos na tu ra is, eles de vem sa tis fa ção à hu -

04875 Ter ça-feira   3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



ma ni da de por ca u sa des sa des tru i ção e de vem in ves -
tir nes ses pa í ses com re cur sos na tu ra is e bi o di ver si -
da de re ma nes cen tes, para que es tes se jam man ti -
dos.

Não é jus to, é de su ma no até que o Pre si den te
ame ri ca no te nha ado ta do essa pos tu ra de pés si mo
exem plo, por que os ou tros pa í ses sen tir-se-ão es ti -
mu la dos a des cum prir o Pro to co lo de Kyo to. Se os
Esta dos Uni dos têm pro ble mas com ener gia, nós
tam bém os te mos; to dos os pa í ses do mun do en fren -
tam di fi cul da des com o cus to cres cen te des se in su mo 
ne ces sá rio e in dis pen sá vel para a ati vi da de in dus tri al. 
Se eles en fren tam pro ble mas com os cus tos de pro -
du ção, nós tam bém os en fren ta mos. E não po de mos
exi gir que os ou tros pa í ses cum pram o Pro to co lo de
Kyo to e pas sem a ter de si gual da de em re la ção aos
ame ri ca nos na com pe ti ção no mer ca do in ter na ci o nal. 
Os Esta dos Uni dos têm o ma i or po der eco nô mi co, o
ma i or mer ca do de ex por ta ção, são o país lí der nas
ex por ta ções, prin ci pal men te no que se re fe re a pro -
du tos in dus tri a li za dos; se eles se ne gam a cum prir as
re gras es ta be le ci das no Pro to co lo de Kyo to, como
exi gi re mos que ou tros pa í ses pas sem a cum pri-lo?

Esta mos tra tan do não sim ples men te de um as -
sun to po lí ti co, de in te res se de um ou ou tro país, mas
de in te res se da hu ma ni da de. Este Con gres so tem a
obri ga ção de apo i ar o Go ver no bra si le i ro, por in ter -
mé dio de suas co mis sões téc ni cas. Eu o fa rei por
meio da Co mis são de Assun tos So ci a is, que cu i da do
meio am bi en te. Tam bém po de re mos, pela Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, ado tar al gu ma me di da ou al -
gum pro je to de re so lu ção, en fim, al gum me ca nis mo
que pos sa apo i ar o Go ver no Fe de ral, que, nes te caso, 
está pro ce den do da for ma mais acer ta da.

Te mos uma ne go ci a ção dura pela fren te, em
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pro -
põe que a Alca seja adi a da para 2005 – e há uma pre -
ten são do Go ver no ame ri ca no para an te ci par a Alca
para 2003. Alguém já dis se des ta tri bu na que a Alca
não se jus ti fi ca sem a pre sen ça do Bra sil. Ora, se te -
mos essa im por tân cia, esse va lor, se so mos in dis pen -
sá ve is para a com po si ção da Alca, por que en tão o
Con gres so e o Go ver no bra si le i ros não exi gem do
Go ver no ame ri ca no que re ve ja a sua po si ção em re -
la ção ao Pro to co lo de Kyo to? Va mos co lo car isso
como mo e da de tro ca. O Bra sil só con ver sa so bre a
Alca se o Go ver no ame ri ca no ace i tar cum prir o Pro to -
co lo de Kyo to.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, va mos im por a
nos sa li de ran ça para o bem do Bra sil e do mun do,
por que essa é uma ques tão que in te res sa a to das as

pes so as do Pla ne ta. Não po de mos ar ris car a vida no
mun do por que o Pre si den te dos Esta dos Uni dos não
pre ten de co lo car em ris co as suas in dús tri as. É uma
tro ca in jus ta e de su ma na que va mos com ba ter!

Sr. Pre si den te, so li ci to à Mesa que en ca mi nhe
có pia des te meu dis cur so ao Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia, que agiu com ex tre mo pa tri o tis mo, e prin -
ci pal men te ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, a fim de que Sua Exce lên cia sa i ba que, nes sas
ho ras, o Con gres so bra si le i ro sem pre es ta rá ao lado
do Go ver no bra si le i ro para de fen der a nos sa so be ra -
nia, os nos sos di re i tos e os di re i tos da hu ma ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
V. Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Iris
Re zen de, por vin te mi nu tos.

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, aca ba va de ma ni -
fes tar es tra nhe za em re la ção à po si ção de pa í ses
como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, que,
mu i tas ve zes, ten tam di tar po lí ti cas a ou tros pa í ses,
as sim como ao Bra sil, prin ci pal men te na área do
meio am bi en te, na pre ser va ção da na tu re za, sem que 
eles ti ves sem, no pas sa do, aten ta do para es sas
ques tões con ve ni en te men te.

Esti ve há pou co tem po nes ta tri bu na, ma ni fes -
tan do a nos sa pre o cu pa ção em re la ção à po si ção as -
su mi da pelo Ca na dá con tra a pe cuá ria bra si le i ra, pro -
mo ven do um em bar go à en tra da dos nos sos pro du tos 
e sub pro du tos na que le país.

É in te res san te lem brar mos aque le gran de mo vi -
men to dos pa í ses eu ro pe us e dos Esta dos Uni dos no
pro ces so de in dus tri a li za ção. Eles só pen sa vam na
in dús tria, só que ri am in dus tri a li zar, a fim de que o
mun do todo pu des se ser to ma do pe los seus pro du -
tos. Àque la épo ca, não ma ni fes ta vam o mí ni mo in te -
res se na co la bo ra ção com ou tros pa í ses no seu pro -
ces so de in dus tri a li za ção. Eram eles, so men te eles, e
mais nin guém.

Com isso, veio a des tru i ção, pra ti ca men te, das
suas flo res tas e da na tu re za. Gran des, enor mes áre -
as fo ram ocu pa das por par ques in dus tri a is. Mas não
que ri am tam bém fi car na de pen dên cia de pa í ses
como Bra sil, Aus trá lia, Argen ti na e Uru guai quan to ao 
for ne ci men to da car ne, do le i te, dos pro du tos e dos
sub pro du tos da pe cuá ria. Inten si fi ca ram, en tão, a cri -
a ção de ovi nos, bo vi nos, ca pri nos, a fim de se tor na -
rem in de pen den tes nes sa área. Não con ta vam com a
pas ta gem nem ve ge ta ção su fi ci en te e trans for ma ram
os ani ma is emi nen te men te her bí vo ros e ru mi nan tes
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em ca ni ba is, cri a dos e de sen vol vi dos com ín di ces de
pro du ti vi da de ex tra or di ná rio, com base de ali men tos
in com pa tí ve is com suas vi das.

O re sul ta do foi a in va são na Ingla ter ra pela en -
ce fa lo pa tia es pon gi for me bo vi na, BSE, ou mal da
vaca lou ca, tra zen do uma ex pec ta ti va ja ma is ob ser -
va da na que le país. De re pen te, o mal da vaca lou ca
in va diu ou tros pa í ses eu ro pe us, re dun dan do na que la
pro i bi ção da en tra da dos nos sos pro du tos no Ca na -
dá.

O Bra sil in te i ro re vol tou-se com tal ati tu de, en -
ten den do que aque la pre ci pi ta ção não era nada além
de uma re ta li a ção à luta que es ses dois pa í ses tra vam 
na área da fa bri ca ção de ae ro na ves. Fe liz men te, a re -
vol ta do povo bra si le i ro e a ação das nos sas au to ri da -
des fi ze ram com que o Ca na dá, os Esta dos Uni dos e
o Mé xi co to mas sem uma ati tu de rá pi da, man dan do a
este País uma co mis são de téc ni cos. Ve ri fi ca ram, as -
sim, que o Bra sil está to tal men te imu ne àque le mal,
jus ta men te pelo sis te ma aqui ado ta do na cri a ção dos
nos sos ani ma is.

Cons ta ta ram que há, no Bra sil, na área da pe -
cuá ria, uma ver da de i ra jóia, ou seja, os ani ma is são
nas ci dos, cri a dos e man ti dos no sis te ma de pas ta -
gem. Qu an do mu i to, na épo ca da es ti a gem, faz-se
uma ali men ta ção tam bém à base de grãos – nun ca
de sub pro du tos de ani ma is, de fa ri nha de car ne ou de
osso. Com isso, o Ca na dá deu opor tu ni da de ao Bra sil
de mos trar ao mun do que pos sui o que exis te de me -
lhor na pro du ção de car nes. 

Nes ta hora, Sr. Pre si den te, não pos so, em hi pó -
te se ne nhu ma, abor dar essa ques tão sem, pri me i ra -
men te, ma ni fes tar o nos so re co nhe ci men to à ação do 
Go ver no Fe de ral, mais es pe ci fi ca men te por meio do
Mi nis tro da Agri cul tu ra, Sr. Pra ti ni de Mo ra es, e sua
equi pe, que, com mu i ta ra pi dez e ve e mên cia, con se -
guiu su pe rar esse pro ble ma. 

Hoje, te nho lido nos jor na is que fri go rí fi cos, en ti -
da des de clas se e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra pre o cu -
pam-se em pro du zir uma pu bli ci da de de nos so pro du -
to e de nos sas car nes no ex te ri or. Estou ab so lu ta -
men te de acor do com esse pro ce di men to e en ten do
que o Go ver no deve até par ti ci par com uma soma
ma i or de re cur sos, por que mu i tas ve zes é im pos sí vel
bus car do pro du tor ru ral, que já anda um tan to com -
ba li do fi nan ce i ra men te, re cur sos su fi ci en tes para
uma pro pa gan da des sa mon ta.

Mas, Sr. Pre si den te, não te nho dú vi da de que
che gou o mo men to. O Bra sil não pode per der, em hi -
pó te se ne nhu ma, essa opor tu ni da de de abrir mer ca -
dos e mais mer ca dos para os nos sos pro du tos ru ra is,

para a car ne de boi, a car ne de ove lhas – que o Sul já
pro duz em gran de quan ti da de –, a car ne de fran go –
de que o Bra sil hoje já é um pro du tor al ta men te res pe -
i tá vel. E com isso, Sr. Pre si den te, abrir-se um mer ca -
do que dê re al men te sus ten ta ção ao nos so pro ces so
de de sen vol vi men to. 

Não se ria sim ples men te o Go ver no co la bo rar
com a pu bli ci da de que se pre ten de le var a pa í ses
con su mi do res de que, in dis cu ti vel men te, te rão opor -
tu ni da de de op tar pelo pro du to bra si le i ro, por que é o
que exis te de me lhor. O Go ver no não pode fi car res tri -
to a esse pro je to pu bli ci tá rio. Não, o Go ver no pre ci sa,
e com ur gên cia, pre pa rar um pro gra ma de de sen vol -
vi men to da nos sa pe cuá ria, que tam bém, a exem plo
do que ocor re com a pro du ção de grãos, está em si tu -
a ção fi nan ce i ra di fí cil. 

Há pou cos dias, ao in for mar um pe cu a ris ta que
bus ca va ori en ta ção fi nan ce i ra para pro je tos na área
pe cuá ria no Ban co do Bra sil, qual não foi a sua sur -
pre sa quan do lhe dis se: ”olhe, não se en tu si as me
com pro je tos de pro du ção le i te i ra, com pro je tos de
de sen vol vi men to de sua pro du ção de le i te ou de gado 
cor te, sal vo se você es ti ver dis pos to a op tar por um
pro gra ma da pe cuá ria mo der na cha ma do hoje, po pu -
lar men te, de cru za men to in dus tri al“. Então, ele per -
gun tou: ”por quê?“ Ao que res pon di: ”Quem bus ca fi -
nan ci a men to, mes mo a ju ros ba i xos, como os do
FCO, para a pro du ção de le i te e para a pe cuá ria de
cor te, não tem con di ção de pa gar“. 

É ver da de, hoje o pe cu a ris ta que bus ca fi nan ci -
a men tos ban cá ri os não tem como cum prir com seus
com pro mis sos. Isso por que, para o pro du tor ru ral, de
um modo ge ral, tudo se tor nou di fí cil. Nes te País,
man ter-se hoje como pro du tor de ali men tos é um ato
de he ro ís mo; tudo se vira con tra ele. Te nho fa la do o
por quê e te nho con cla ma do que o Go ver no pre ci sa
es tar mais sen sí vel à área da agri cul tu ra, por que a
sua po lí ti ca nem sem pre é for mu la da, nem sem pre é
di ta da ou co or de na da por quem en ten de do ramo. 

A agri cul tu ra bra si le i ra foi bem quan do as de ci -
sões eram to ma das por pro du to res ru ra is. Com o êxo -
do ru ral, com essa in ver são de po pu la ção — an tes,
80% da po pu la ção vi via na roça; hoje, 82% da po pu la -
ção vive nas ci da des —, as de ci sões pas sa ram para
as ci da des. Pas sa ram, in clu si ve, à épo ca, a iro ni zar a
fi gu ra do pro du tor ru ral como co ro nel, trans fe rin do até 
para a po lí ti ca a iro nia des sa ex pres são. Mas no dia
em que a de ci são pas sou para as mãos de pes so as
que não ti nham ou não têm o mí ni mo re la ci o na men to
com a roça, aí o agri cul tor se tor nou, per ma nen te -
men te, um pro du tor pre ju di ca do.
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Veja bem, Sr. Pre si den te, quan to cus ta vam os
in su mos ru ra is? Va mos mais es pe ci fi ca men te à área
da pe cuá ria: quan to cus ta va o ara me, o sal, os me di -
ca men tos, as va ci nas há cin co anos e quan to cus tam
hoje? Os pre ços su bi ram es can da lo sa men te nes se
ramo, mas o pre ço da car ne e do le i te não. 

Faço re fe rên cia a isso jus ta men te para des per -
tar o Go ver no para uma aten ção es pe ci al ao pro du tor
ru ral, por que ela é uma ati vi da de es tra té gi ca, ex tre -
ma men te es tra té gi ca para a vida de um povo. O Go -
ver no pre ci sa en ten der isso!

Nes te mo men to, quan do a pe cuá ria bra si le i ra
está em evi dên cia, o que o Go ver no pre ci sa fa zer? A
pu bli ci da de in ter na ci o nal de que a nos sa car ne é, e
de lon ge, a me lhor do mun do? Não, mais do que isso:
o Go ver no pre ci sa, ur gen te men te, cri ar li nhas de cré -
di to para o pe cu a ris ta. 

Mu i tos po de rão di zer que já exis te a li nha de
cré di to para a com pra de me lho res re ba nhos, para
que o pe cu a ris ta não ven da, não aba ta a fê mea, para
que ela pos sa pas sar a au men tar o nos so re ba nho
na ci o nal, que já exis te a li nha de cré di to para a re for -
ma de pas ta gem! Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, os re cur sos co lo ca dos à dis po si ção dos
nos sos pe cu a ris tas, com as ta xas de ju ros co bra das,
não ser vem para nada, não vão mo di fi car, não vão
acres cen tar nada!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, po de mos
du pli car o re ba nho na ci o nal de 165 mi lhões para 300
mi lhões de ca be ças num cur to es pa ço de tem po, sem 
qual quer agres são à na tu re za. Bas ta que o Go ver no
crie um fi nan ci a men to com pa tí vel para a re for ma, e
do bra re mos a ca pa ci da de de nos sas pas ta gens, ou
mais, sem der ru bar uma ár vo re, sem agre dir uma flo -
res ta, sem de vas tar a nos sa mata ama zô ni ca ou o
que res ta de nos so cer ra do. Bas ta que o Go ver no for -
ne ça re cur sos para os he róis anô ni mos do in te ri or
bra si le i ro a fim de que trans for mem a pe cuá ria no ma -
i or item de ex por ta ção e de ali men ta ção lo cal. Mas é
pre ci so que o Go ver no acor de para o mo men to em
que vi ve mos. Faça a pu bli ci da de que de se jar lá fora,
mas que crie con di ções de au men tar mos a nos sa
pro du ção. Pois de nada adi an ta au men tar mos a ex -
por ta ção pre ju di can do o con su mi dor in ter no. São
qua se 170 mi lhões de bra si le i ros, e um per cen tu al
ain da con si de rá vel não par ti ci pa do con su mo de car -
ne bo vi na e ovi na. Não é jus to que nos sa car ne es te ja
à dis po si ção ape nas da que les que pos su em um po -
der aqui si ti vo ma i or.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PSDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois não, 
no bre Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Iris Re zen de, se rei bre ve. V. Exª fala com a au to ri -
da de de quem foi Mi nis tro da Agri cul tu ra, e, como tal,
ad mi nis trou a agri cul tu ra bra si le i ra quan do sa ía mos
de um pa ta mar de pro du ção de 50 mi lhões de to ne la -
das para 70 mi lhões de to ne la das de pro du tos agrí co -
las. Pro vou V. Exª ser pos sí vel au men tar mos a pro du -
ção ou vin do as li de ran ças. Lem bro-me de que V. Exª,
du ran te um ou mais dias, re u nia-se com os Se cre tá ri -
os de Agri cul tu ra do Bra sil para ou vir de les pro pos tas
de po lí ti ca agrí co la para o Mi nis té rio. Nós, mo des ta -
men te, con tri bu í mos àque la épo ca com al gu mas su -
ges tões. V. Exª sou be, com com pe tên cia, co lo car em
prá ti ca uma boa po lí ti ca agrí co la, por meio da qual, in -
clu si ve, o País al can çou a auto-su fi ciên cia na pro du -
ção de tri go. De po is dis so, hou ve mu i tos pro ble mas.
Ago ra, V. Exª tra ta de um dos mais gra ves pro ble mas
que atin gi ram a pe cuá ria bra si le i ra: o bo i co te do Ca -
na dá à car ne bra si le i ra. Fe liz men te, esse fato pos si bi -
li tou que o Bra sil mos tras se ao mun do in te i ro a alta
qua li da de da car ne bra si le i ra, em fun ção do sis te ma
de pro du ção que aqui ado ta mos. E V. Exª pro põe não
ape nas uma cam pa nha lá, e tem ra zão, por que, an tes 
de ven der, pre ci sa mos pro du zir, e, para pro du zir, é
ne ces sá rio es ti mu lar o pro du tor e tor nar viá vel sua
pro du ção. Acres cen to à pro pos ta de li nhas de cré di to
de V. Exª ou tra pro pos ta, com a qual, sei, V. Exª vai
con cor dar. O Go ver no bra si le i ro pre ci sa in ten si fi car,
am pli ar a sua es tru tu ra téc ni ca no Bra sil in te i ro, apro -
ve i tan do a pre sen ça da Ema ter nos Esta dos, os ins ti -
tu tos de pes qui sa. Assim, ofe re cen do-lhes as li nhas
de cré di to pro pos tas por V. Exª, man ter ain da um es -
to que de tec no lo gia ge ra do para cada re gião, com
gen te es pe ci a li za da, téc ni cos, nas em pre sas de ex -
ten são ru ral, di fun din do essa tec no lo gia para que os
pro du to res pos sam au men tar sua efi ciên cia pro du ti -
va. Ain da mais e prin ci pal men te, pre ser var o re ba nho
de do en ças que ame a çam fre qüen te men te a pe cuá -
ria bra si le i ra. Não é só a Argen ti na que tem pro ble -
mas, nós tam bém po de mos ter – a nos sa fron te i ra
com a Argen ti na, o Uru guai e o Pa ra guai é fron te i ra
seca. Uma po lí ti ca ho mo gê nea para o Mer co sul é o
que deve de fen der o Go ver no bra si le i ro, mas par tin do 
da qui o exem plo, com uma es tru tu ra de la bo ra tó ri os,
de téc ni cos, que pos sa, en fim, dar su por te a essa pe -
cuá ria de alta tec no lo gia que po de mos ter, des de que
haja apo io do Go ver no. Pa ra béns a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Iris Re zen de, des cul pe-me por in ter rom pê-lo, mas o
tem po de V. Exª está es go ta do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Por ob -
sé quio, Sr. Pre si den te, gos ta ria de en cer rar meu pro -
nun ci a men to. Em pou cos se gun dos, es ta rei con clu in -
do.

Ilus tre Se na dor Osmar Dias, há pou cos dias,
num de ba te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, fui sur pre en di do com a afir ma ção de que
V. Exª, por qua se uma de ze na de ve zes, acom pa nhou 
o Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho ao seu
Esta do, dis cu tin do ques tões tra ba lhis tas com seg -
men tos or ga ni za dos da que le Esta do. E eu pen sa va
como V. Exª é um Se na dor exem plar! Na área da pro -
du ção, da agri cul tu ra, V. Exª é, para mim, uma das vo -
zes mais res pe i ta das des ta Casa. Ve nho acom pa -
nhan do sua ação há mu i tos anos. Qu an do Mi nis tro da 
Agri cul tu ra, não tive di fi cul da des para ob ser var isso.
Te nho hu mil da de su fi ci en te para di zer que uma gran -
de par te do su ces so que al can cei como Mi nis tro
deve-se à par ti ci pa ção de V. Exª, que, à épo ca, era
Se cre tá rio de Agri cul tu ra do Pa ra ná, o ma i or pro du tor
de grãos des te País. V. Exª foi um dos me lho res, se
não o me lhor Se cre tá rio de Agri cul tu ra que o Pa ra ná
já co nhe ceu. 

Aco lho seu apar te, a su ges tão que V. Exª me
ofe re ce ago ra, que pas sa a in te grar o meu pro nun ci a -
men to, que não tem ou tro ob je ti vo se não o de aler tar
o Go ver no para as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que 
o Bra sil apro ve i te o mo men to atu al e se con so li de
como um gran de pro du tor de ali men tos, so bre tu do de 
car nes. Com isso, da re mos opor tu ni da de aos pe cu a -
ris tas e aos con su mi do res de al can ça rem me lho ria
de vida. Não adi an ta ex por tar mos cada vez mais se o
pre ço da car ne, in ter na men te, su bir de tal for ma que o 
con su mi dor não pos sa mais ter a car ne como um dos
itens de sua ali men ta ção.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Iris 
Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, eu pe di ria a to le rân cia de V. Exª para que pu -
des se ter a hon ra de ou vir o apar te do Se na dor Ra -
mez Te bet, re pre sen tan te do Esta do que de tém o ma -
i or re ba nho bo vi no do Bra sil.

Em se gui da en cer ra rei o meu pro nun ci a men to.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª

será aten di do. 
Lem bro ao Se na dor Ra mez Te bet que o tem po

do ora dor já está ul tra pas sa do em cin co mi nu tos, mas 
a Pre si dên cia ga ran te o apar te a V. Exª. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se rei mu i to
rá pi do. Vim ape nas cum pri men tá-lo, Se na dor Iris Re -
zen de. Esta va no meu ga bi ne te des pa chan do e ou -
vin do aten ta men te o seu pro nun ci a men to, não re sis ti.
Lem brei-me do quan to V. Exª tra ba lhou como Mi nis tro 
da Agri cul tu ra e como tem lu ta do aqui nes ta Casa – o
que tam bém te nho fe i to –, mas re co nhe ço que V. Exª
tem fe i to mais na de fe sa da agri cul tu ra e da pe cuá ria
bra si le i ras. V. Exª, na bri lhan te ex pla na ção que faz da
tri bu na, con cla ma o Go ver no bra si le i ro a apro ve i tar
este mo men to, ím par na his tó ria do Bra sil, para au -
men tar mos a ba lan ça de pa ga men tos, para aju dar -
mos nos so País. Qu e ro hi po te car-lhe mi nha so li da ri e -
da de e di zer que é sem pre um pra zer ouvi-lo, por que
V. Exª fala o que tem no seu co ra ção. V. Exª co nhe ce a
Re gião Cen tro-Oes te, que re pre sen ta um quar to do
ter ri tó rio na ci o nal; são mais de 100 mil hec ta res pro -
pí ci os, pró pri os para a agri cul tu ra. O meu Esta do,
como V. Exª afir ma, de tém o ma i or re ba nho bo vi no do
País, cer ca de 24 mi lhões de ca be ça. De po is da que -
les epi só di os in ter na ci o na is, em que tudo se vol tou
con tra o Bra sil, in ven ta ram co i sas e ca lu ni a ram nos so 
País no to can te à do en ça da vaca lou ca, con si de ro
que sa í mos de uma tem pes ta de. Por ou tro lado, há
quan to tem po lu ta mos para ex ter mi nar a fe bre af to sa
no Bra sil? Qu an to os nos sos pro du to res cons ci en ti -
za dos tra ba lha ram nes se sen ti do? Ago ra, a do en ça
ocor re do lado de lá, e o mun do in te i ro está ve ri fi can -
do que o Bra sil tem a me lhor car ne, que nos so gado
não come ou tra co i sa que não o que a na tu re za co lo -
cou à sua dis po si ção. Se na dor Iris Re zen de, foi mu i to
bom che gar a tem po nes te ple ná rio para cum pri men -
tar V. Exª pela de fe sa in tran si gen te que faz da nos sa
agri cul tu ra e pe cuá ria as sim como da ex por ta ção.
Isso aju da a ba lan ça de pa ga men to do País, uma vez
que a agri cul tu ra e a pe cuá ria res pon dem por 60%
das ex por ta ções bra si le i ras. Re ce ba um gran de abra -
ço do meu Esta do, o Mato Gros so do Sul, que faz coro 
com todo o pro nun ci a men to de V. Exª. Mu i to obri ga do, 
Sr. Pre si den te.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ilus tre
Se na dor Ra mez Te bet, o meu pro nun ci a men to não
te ria o mes mo qui la te se não fos se con clu í do com o
apar te tão im por tan te de V. Exª, que vem va lo ri zar o
nos so pro nun ci a men to como re pre sen tan te de Mato
Gros so do Sul, o de ten tor do ma i or re ba nho bo vi no do 
Bra sil. Jun tan do-se Go iás, Mato Gros so, Ron dô nia e
Triân gu lo Mi ne i ro, te mos 50% do re ba nho bo vi no na -
ci o nal.
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Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, pela to le rân -
cia, a fim de que pu dés se mos con clu ir o nos so pro -
nun ci a men to.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -

co/PSDB – 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, ve nho à tri bu na hoje tam bém para fa lar so bre a 
pe cuá ria bra si le i ra, es pe ci al men te a pe cuá ria do Pan -
ta nal Ma to gros sen se. 

O Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e eu ti ve mos opor tu -
ni da de, na úl ti ma sex ta-fe i ra, de fa zer uma am pla dis -
cus são na ci da de de Po co né, no meu Esta do, Mato
Gros so, a res pe i to da si tu a ção pre o cu pan te da pe -
cuá ria pan ta ne i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta re -
mos vo tan do ama nhã, aqui no ple ná rio, o pro je to
mais im por tan te do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so na área am bi en tal, o pro je to mais con sis ten -
te do Go ver no Fe de ral, nos dois man da tos do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que é o Pro je to
Pan ta nal, por meio do qual te nho ab so lu ta con vic ção
de que o Se na do da Re pú bli ca ofe re ce rá ao Go ver no
bra si le i ro e aos Esta dos ir mãos de Mato Gros so e
Mato Gros so do Sul a opor tu ni da de ím par da pre ser -
va ção do Pan ta nal. Aque la que é a ma i or pla ní cie ala -
ga da do mun do pre ci sa ser pre ser va da pela ri que za
da sua fa u na e da sua flo ra. O Go ver no bra si le i ro fe -
de ra li za re cur sos para o Pro gra ma Pan ta nal, des ti -
nan do US$200 mi lhões ao Mato Gros so do Sul e
US$200 mi lhões ao Mato Gros so; e nes sa pri me i ra
eta pa do pro je to que apro va re mos ama nhã se rão
US$82 mi lhões. É im por tan te en fa ti zar que es ta mos
dan do um gran de pas so para man ter o Pan ta nal
como pa tri mô nio da hu ma ni da de.

Faço ques tão de di zer, Sr. Pre si den te, que na
se ma na pas sa da, no mes mo dia, eu e o Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro – por ter mos re ce bi do na mes ma data e
na mes ma épo ca as re i vin di ca ções do se tor do Pan -
ta nal lá do meu Esta do de Mato Gros so – ti ve mos
opor tu ni da de de apre sen tar um pro je to que, se não é
ri go ro sa men te igual, é ri go ro sa men te se me lhan te no
sen ti do de uma pe que na mu dan ça no Fun do do Cen -

tro-Oes te. Estou pro pon do em meu pro je to, na al te ra -
ção do FCO, no caso das al te ra ções para o for ta le ci -
men to e re cu pe ra ção da pe cuá ria ex ten si va na re gião 
do Pan ta nal mato-gros sen se, 4% ao ano para mi nis e
pe que nos pro du to res; 5% ao ano para os mé di os pro -
du to res; 7% ao ano para os gran des pro du to res, ob -
ser van do-se pra zo de até 12 anos para amor ti za ção
do prin ci pal, com cin co anos de ca rên cia, sen do que
os ju ros se rão pa gos anu al men te, mes mo no ano de
ca rên cia.

Esta be le ço ou tro pa rá gra fo con ce den do à pe -
cuá ria do Pan ta nal bô nus de adim plên cia de 25%
para os que de sen vol vem suas ati vi da des como pe -
cu a ris tas na re gião do Pan ta nal mato-gros sen se e de
15% para os mu tuá ri os das de ma is re giões, des de
que a par ce la da dí vi da seja paga até a data do res -
pec ti vo ven ci men to. Pro po nho que a taxa de ju ros do
FCO, que está em tor no de 6%, para a re gião do Pan -
ta nal seja 4% e que, se a dí vi da for paga em dia, haja
um bô nus de 25%, sen do de 6% para as de ma is re -
giões.

Por que faço isso, Se na dor Ra mez Te bet? Por -
que o Pan ta nal é in te res san te. No ins tan te em que va -
mos apro var aqui US$400 mi lhões para a pre ser va -
ção do Pan ta nal, para ter mos uma po lí ti ca de rede de
es go to e sa ne a men to bá si co, terá sa ú de o Pan ta nal,
terá sa ú de o rio, terá sa ú de a fa u na ic ti o ló gi ca, e não
ha ve rá pro ble ma para o con su mo do nos so pe i xe.
Mas, no ins tan te em que fa ze mos isso, não po de mos
nos es que cer de que, se não va lo ri zar mos o pe cu a -
ris ta do Pan ta nal, es ta re mos sub me ten do o Pan ta nal
mato-gros sen se a uma tra gé dia. O boi não pre ci sa do
Pan ta nal, mas o Pan ta nal pre ci sa do boi. O boi vive
em qual quer lu gar, cres ce em qual quer lu gar, mas o
Pan ta nal pre ci sa do boi.

Te nho al guns da dos do Pan ta nal, no meu Esta -
do de Mato Gros so – mas no Mato Gros so do Sul não
deve ser di fe ren te, Se na dor Ra mez Te bet –, que são
por de ma is as sus ta do res. Pri me i ro, por que o Pan ta -
nal pre ci sa do boi? Por que no Pan ta nal exis te uma
for ma ção de mas sa seca e acú mu lo de ma te ri al de fá -
cil com bus tão; se não tem o boi para pas tar vai se for -
mar um acú mu lo de ma te ri al de fá cil com bus tão, e
nem o Go ver no Fe de ral, nem os Go ver nos de Mato
Gros so e de Mato Gros so do Sul con se gui ri am fa zer o 
in ves ti men to ne ces sá rio para im pe dir os in cên di os no 
Pan ta nal. Uma fa ís ca pode tra zer uma tra gé dia, como 
trou xe, há dois anos, no Pan ta nal. E até a com bus tão
es pon tâ nea vai ca u sar uma tra gé dia no Pan ta nal
mato-gros sen se, por que o boi está sen do re ti ra do de
lá.
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Há o pen sa men to equi vo ca do de al gu mas or ga -
ni za ções não-go ver na men ta is que que rem trans for -
mar o Pan ta nal numa re gião con tem pla ti va, mas eles
pre ci sam apren der com os ver da de i ros ci en tis tas do
Pan ta nal, que são os pan ta ne i ros, que sus ten ta ram o
Pan ta nal a vida toda com o boi so bre as pas ta gens do 
Pan ta nal. Se isso não ocor rer, vis lum bra-se uma tra -
gé dia enor me!

Por ou tro lado, da dos do IBGE e do INDEA –
Insti tu to de De fe sa Agro pe cuá ria, de Mato Gros so 
de mons tram a re du ção do re ba nho lo ca li za do no Ba i -
xo Pan ta nal: 

Em 1975, Ba rão de Mel ga ço ti nha 126.655 ca -
be ças de gado e, em 2000, 62.484; Cá ce res ti nha
346.707 e, em 2000, 236.685; Nos sa Se nho ra do Li -
vra men to ti nha 51.982 e, no ano pas sa do, 23.747; Po -
co né ti nha 349.714 e, em 2000, 75.319; Le ver ger foi o
úni co Mu ni cí pio onde se ve ri fi cou um au men to no nú -
me ro de ca be ças de gado, pas san do de 117.018 ca -
be ças, em 1975, para 275.064, em 2000. Logo, a re -
gião do Pan ta nal, que, em 1975, con ta va com
992.076 ca be ças, so freu um de crés ci mo em 2000,
atin gin do um re ba nho de 673.299 ca be ças.

Se o boi que sai do Pan ta nal é o ver da de i ro
bom be i ro da re gião, pois evi ta os in cên di os, pre ci sa -
mos dis cu tir o as sun to fra ter nal men te com as or ga ni -
za ções não-go ver na men ta is, que, in du bi ta vel men te,
com pra ram áre as de 100 mil a 200 mil ha no Pan ta nal
com as me lho res das in ten ções, com o in te res se su -
pre mo de pre ser var a re gião. Con tu do, se não for pos -
sí vel cri ar gado bo vi no ex ten si va men te na re gião,
esta se tor na rá um bar ril de pól vo ra, que po de rá jo gar
por ter ra todo o es for ço que en vi da re mos ama nhã,
apro van do um gran de pro je to do Go ver no Fe de ral,
dos Go ver nos de Mato Gros so e Mato Gros so do Sul.

Tan to eu quan to o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro es -
pe ra mos que os dois Esta dos ir mãos, Mato Gros so e
Mato Gros so do Sul, unam-se não para es pe rar mos e 
apro var mos com ur gên cia o pro je to do Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro ou o meu, mas para trans for mar mos
esse pro je to ur gen te men te numa me di da pro vi só ria,
a fim de que pos sa mos con tri bu ir para aju dar a sal var
a pe cuá ria pan ta ne i ra.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Con ce do um apar te ao Se na dor
Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, pen so que nós, de Mato Gros -
so e de Mato Gros so do Sul, vi ve re mos ama nhã um

ins tan te de mu i ta im por tân cia, por que ire mos ver a
con cre ti za ção do pro ces so le gis la ti vo que ra ti fi ca rá
todo um tra ba lho pre pa ra do, in ter na e ex ter na men te,
des de 1995. O atu al Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra,
de Mato Gros so, e o ex-Go ver na dor Wil son Bar bo sa
Mar tins, de Mato Gros so do Sul, fo ram ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so em de fe sa do Pan ta nal.
Os dois Esta dos se uni ram, por que nin guém ig no ra
que essa pla ní cie ala ga da, uma das ma i o res do mun -
do, é um ecos sis te ma in di vi sí vel, a exi gir, por tan to,
um tra ta men to igual para o Pan ta nal Mato-Gros sen se 
e para o Pan ta nal Sul-Mato-Gros sen se. Vi a jou-se ao
ex te ri or – acom pa nhei isso, V. Exª ain da não se en -
con tra va aqui, em bo ra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e
ou tros aqui se en con tras sem – e téc ni cos do or ga nis -
mo fi nan ce i ro in ter na ci o nal es ti ve ram aqui no Bra sil.
O Mi nis té rio do Meio Ambi en te tam bém foi aos dois
Esta dos da Fe de ra ção. De tal or dem, que este gran de 
even to, o gran de Pro gra ma Pan ta nal, que ob je ti va dar 
qua li da de ao de sen vol vi men to da re gião, que pre vê o
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do da re gião, o de sen -
vol vi men to ra ci o nal da re gião, obe de cen do-se à vo -
ca ção do Pan ta nal  dis so te nho cer te za, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros  ocor re rá ama nhã. E o Se na do 
vi ve rá um dos gran des dias por que, se gun do pen so,
será o ma i or pro je to do ano 2001. Va mos vo tar ama -
nhã. V. Exª abor da hoje um as sun to que diz res pe i to
aos fun dos cons ti tu ci o na is. V. Exª de fen de um pro je to
de sua au to ria e do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que já
co nhe ço por que con ver sei com o Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro e, su per fi ci al men te, com V. Exª. Mas o Se na dor 
Jo nas Pi nhe i ro já ha via me dado co nhe ci men to e tro -
ca mos idéi as. Está na Cons ti tu i ção e tam bém está re -
fe ri do no Pro je to Pan ta nal Mato-Gros sen se, Pan ta nal
que é um só, e diz res pe i to tam bém a Mato Gros so do
Sul. Assim, que ro di zer que es tou so li dá rio ao pro je to
de V. Exª. Tra ta-se de uma re gião di fe ren ci a da; de
uma re gião que pre ci sa re al men te de um tra ta men to
di fe ren ci a do. Por tan to, como há para o semi-ári do do
Nor des te ju ros di fe ren ci a dos, é na tu ral que essa re -
gião, que re ce be rá re cur sos do Pro je to Pan ta nal, tam -
bém te nha ju ros di fe ren ci a dos para aque le que lá tra -
ba lha obe de cen do a sua vo ca ção. Cum pri men to ain -
da V. Exª por ou tro pon to im por tan te do seu pro nun ci -
a men to, ao de mons trar que re al men te de fen de mos o
meio am bi en te. Isso pre ci sa fi car cla ro. To dos nós de
Mato Gros so e de Mato Gros so do Sul, to dos nós que
co nhe ce mos o Pan ta nal te mos in te res se em con ser -
vá-lo. Por ou tro lado, pre ci sa mos de fen der o ho mem,
me lho rar as con di ções de vida de quem lá tra ba lha e
de sen vol ver os mu ni cí pi os con si de ra dos pan ta ne i ros. 
Há duas de ze nas de mu ni cí pi os en tre os Esta dos de
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Mato Gros so e Mato Gros so do Sul que re ce be rão –
como afir ma V. Exª –, es ses re cur sos, que apro va re -
mos ama nhã, para uma qua li da de me lhor de vida,
com água po tá vel, es go to, sa ne a men to e edu ca ção
am bi en tal. São re cur sos para do tar es ses mu ni cí pi os
de in fra-es tru tu ra, a fim de que pos sa mos de sen vol -
ver na re gião, sem pre obe de cen do à sua vo ca ção, a
in dús tria do eco tu ris mo, o que hoje o mun do in te i ro
de se ja: la zer de acor do com a na tu re za. O mun do tal -
vez es te ja can sa do dos gran des mu se us e ago ra quer 
apro ve i tar aqui lo que Deus co lo cou à sua dis po si ção.
Tam bém que ro cum pri men tá-lo efu si va men te e o Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro pela ini ci a ti va, que tem o meu
in te gral apo io, já que pre ci sa mos re al men te pro te ger
as po pu la ções que ali ha bi tam e de fen der o ho mem
que pro duz no Pan ta nal, in cen ti van do-o no tra to dos
seus ne gó ci os. É mu i to im por tan te que isso acon te ça. 
Esse pro je to tem de tra mi tar ra pi da men te nes ta Casa
e, por isso, jun ta rei as mi nhas mo des tas for ças às de
V. Exªs para car re gar, se for pre ci so, de ga bi ne te em
ga bi ne te – como nós, de Mato Gros so e de Mato
Gros so do Sul, es ta mos fa zen do, in de pen den te men te 
de cor par ti dá ria –, esse pro je to que será vo ta do ama -
nhã nes ta Casa, pois já está na pa u ta em re gi me de
ur gên cia. O va lor to tal dele é de R$400 mi lhões –
como V. Exª fa lou –, sen do R$200 mi lhões para cada
Esta do, mas ama nhã se rão vo ta dos aqui so men te
R$82 mi lhões – é a pri me i ra par te do em prés ti mo.
Agra de ço a V. Exª pelo apar te e cum pri men to-o, as -
sim como o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pela ini ci a ti va de 
mo di fi ca ção nos Fun dos do Cen tro-Oes te, a fim de
ba i xar os ju ros para aque les que tra ba lham no Pan ta -
nal.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Agra de ço a V. Exª e peço que seu
apar te seja in cor po ra do ao meu pro nun ci a men to.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª co me çou a des cre ver a
his tó ria do Pan ta nal e te nho uma que tem mu i to a ver
com o des po vo a men to do Pan ta nal Mato-Gros sen se.
Em 1974, com a gran de en chen te do Pan ta nal, o Go -
ver no bra si le i ro, apro ve i tan do um pro gra ma cha ma do 
Pro ter ra, in cen ti vou a sa í da de ma tri zes da que la re -
gião. Des se modo, al guém que ti ves se uma pro pri e -
da de no nor te do Esta do de Mato Gros so e qui ses se
ir ao Pan ta nal com prar ma tri zes po de ria fazê-lo, be -
ne fi ci an do-se de ju ros ba ra tos. A par tir de en tão, co -

me ça mos a as sis tir ao es va zi a men to do Pan ta nal. O
des po vo a men to do Pan ta nal teve ori gem na que la
épo ca. De po is ocor re ram os pla nos eco nô mi cos e no -
ta mos que o Pan ta nal fi cou po bre. Essa foi a in ten ção
da nos sa emen da, que tem um raio de ação me nor do 
que a de V. Ex.ª. Qu e ro ape nas es ta be le cer a com pa -
ra ção com o pan ta nal mato-gros sen se, em fun ção da
sua po bre za eco nô mi ca e da von ta de dos pan ta ne i -
ros de re cu pe rar, le van tar a ca be ça, ga nhar sua
auto-es ti ma. Assim, pro pus a ex ten são do que se
con ce de para o semi-ári do do Nor des te ao Pan ta nal
Mato-Gros sen se, in cor po ran do evi den te men te os
dois Esta dos. Já es ti ve com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te
e S. Ex.ª con si de rou mu i to sim pá ti ca a idéia. Esti ve
tam bém com o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, em cujo
Mi nis té rio fun ci o na a ad mi nis tra ção dos fun dos cons -
ti tu ci o na is. Fui ao Mi nis té rio da Fa zen da e con ver sei
com o Dr. Ge ral do Fon tel les, e to dos es tão cons ci en -
tes de que o pan ta nal me re ce. Por tan to, va mos tra ba -
lhar nas duas emen das. Tal vez a emen da da mi nha
la vra pos sa ter até a con di ção de ga nhar ime di a ta -
men te uma re e di ção da me di da pro vi só ria que tra ta
dos fun dos fis ca is – Fun do de Inves ti men tos do Nor -
des te (Fi nor) e Fun do de Inves ti men tos da Ama zô nia
(Fi nam), ou seja, tal vez ela te nha con di ções já de ga -
nhar esse be ne fí cio. Entre tan to, é pou co em re la ção
ao que V. Ex.ª está pro pon do. Va mos tra ba lhar, por -
tan to, nas duas emen das. A de V. Ex.ª tem um las tro
mu i to ma i or por que, de fato, pro põe uma que da ver ti -
gi no sa dos ju ros para as três ca te go ri as, e a nos sa
ape nas au men ta ou re ba te, que é 15% para quem
paga em dia e au men ta ou re ba te para quem paga
25%, em dia em re la ção aos ju ros que hoje exis tem.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de des se apar te.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Gos ta ria de tam bém in cor po rar ao
meu pro nun ci a men to o apar te do Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro e di zer da nos sa es pe ran ça de que o Go ver no
bra si le i ro te nha a cla ra com pre en são das de si gual da -
des re gi o na is. Des de Aris tó te les, apren de mos que
de ve mos tra tar de for ma de si gual os de si gua is. É evi -
den te que é mu i to mais di fí cil cri ar o gado no pan ta nal
mato-gros sen se, onde ele tem uma taxa de nas ci -
men to me nor e a con vi vên cia com ani ma is pre da do -
res – como é o caso da onça – do que cri ar o gado em
ou tra re gião.

É evi den te que o pe cu a ris ta que está no pan ta -
nal, pre ser van do-o, ne ces si ta tam bém de um apo io
di fe ren ci a do do Go ver no bra si le i ro. Como se tra ta
ape nas de uma re gião do País com di fi cul da des eco -
nô mi cas, é cla ro que con ta mos com a com pre en são
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do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e do Go ver no Fe -
de ral para fa zer a po lí ti ca cor re ta, cri an do di fe ren ças,
para que es ta be le ça mos jus ti ça fis cal e a pos si bi li da -
de de uma pro du ção pe cuá ria no pan ta nal mato-gros -
sen se.

Gos ta ria de en cer rar, pe din do o apo io da Casa e 
de to dos os Se na do res para o pro je to do Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro e, tam bém, o da mi nha au to ria, para po -
der mos con tri bu ir para a pre ser va ção, para o de sen -
vol vi men to sus ten ta do do pan ta nal mato-gros sen se.

Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, 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. Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – 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, ins cre vi-me ago ra
para tra tar de um as sun to que me pre o cu pa e deve
pre o cu par tam bém esta Casa, por que co nhe ce mos o
sis te ma de par ce ria na pe cuá ria. É uma idéia nas ci da
há tre ze anos, que pe gou bem. Há al guns anos, essa
idéia foi de for ma da e apa re ce ram vá ri as em pre sas no 
mer ca do que pas sa ram a agir de for ma até de so nes ta 
com a cha ma da par ce ria pe cuá ria. Esse mer ca do
deu cer to, so bre tu do para aque les que são afe i tos às
li des pe cuá ri as.

Sr. Pre si den te, esse as sun to fi cou tão tu mul tu a -
do que foi pre ci so que o Go ver no Fe de ral, por meio de 
al gu mas idéi as nas ci das de al guns par la men ta res e
em pre sá ri os, edi tas se uma me di da pro vi só ria, dan do
à CVM as con di ções para co or de nar essa ação, já
que se tra ta va de cap ta ções po pu la res, como no sis -
te ma fi nan ce i ro. Par ti ci pei da re la to ria des sa me di da
pro vi só ria, que se trans for mou em lei, in clu si ve sem
pro je to de con ver são. Ela foi apro va da como edi ta da
pelo Go ver no.

A CVM, em fun ção da qui lo que lhe foi dado fis -
ca li zar, re gu la ri zou esse mer ca do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, lem -
bro-me de que já ha via seis em pre sas no se tor, mas
res tam ape nas duas. As ou tras qua tro sa í ram do se -
tor, uma vez que não en qua dra vam nos pa drões que
a CVM exi gia. As duas em pre sas que fi ca ram cres ce -
ram, apa re ceu mais uma em pre sa e, ago ra, sa be mos
que há mais qua tro en tran do nes se ramo do mer ca do. 
Isso está va lo ri zan do os se to res pe cuá rio e agrí co la.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da sur gi ram
vá ri os ru mo res em fun ção do edi tal de au diên cia pú -
bli ca que a CVM co lo cou na Inter net, se gun do o qual
o sis te ma de con tro le se ria mu da do. As três em pre -
sas do se tor não ti nham con di ções de adap ta ção ime -
di a ta. Che guei a fa lar, por te le fo ne, ao Dr. José Luiz
Osó rio de Alme i da Fi lho, Pre si den te da CVM, que o
edi tal es ta va pro vo can do um cer to ner vo sis mo no se -
tor de par ce ria. Com bi na mos que na sex ta-fe i ra ele
te ria um en con tro com os ad vo ga dos das em pre sas.
No sá ba do, iria para o Mé xi co e vol ta ria na se gun da
ou ter ça-fe i ra, quan do es ta rá dis po ní vel para uma re -
u nião co nos co no Rio de Ja ne i ro. Pro pus a re u nião
exa ta men te por que co nhe ço o quan to o sis te ma de
par ce ria tem dado cer to no Bra sil.

Qu an do as em pre sas che gam com pran do o boi, 
o be zer ro, pro pon do em de zo i to me ses res ga tar
aque la quan ti da de de ar ro bas, é evi den te que quem
ga nha com isso é o pro du tor ru ral, pois au men ta o
pre ço de seu pro du to. Quem ga nha com isso é a Na -
ção, por que se tra ta de re cur so que sai do meio ur ba -
no para ser apli ca do no meio ru ral. É o cha ma do fa -
zen de i ro de as fal to; é isso que es sas em pre sas es tão
fa zen do. Mas evo lu iu o pro ces so des se edi tal da se -
ma na pas sa da para cá. Li uma man che te hoje na Fo -
lha de S.Pa u lo: ”Apli ca ção em boi gor do pode ir para
o bre jo“. E via Inter net ago ra; o mer ca do fi cou ex tre -
ma men te ner vo so; os in ves ti do res es tão to dos apa vo -
ra dos. Veja que pe ri go cor rem hoje essa gran de idéia
e es sas em pre sas. Por tan to, Sr. Pre si den te, es tou
mar can do ama nhã uma au diên cia jun to à CVM, co or -
de na da pelo nos so ami go e com pa nhe i ro des ta Casa, 
que por aqui tran si tou como as ses sor par la men tar,
que é o Edson Gar cia, Di re tor da CVM aqui em Bra sí -
lia, ho mem da ter ra de V. Exª, do Mato Gros so do Sul,
fi lho do bri lhan te De pu ta do Edson Gar cia, da re gião
de Dou ra dos. Re ce bi uma co la bo ra ção na qua li da de
de re la tor des sa me di da pro vi só ria e na qua li da de,
tam bém, de quem se pre o cu pou quan do essa par ce i -
ra pe cuá ria es ta va pe ri gan do, e não que ro que ela ve -
nha hoje a fa le cer.

Por tan to, este Con gres so Na ci o nal, que apro -
vou essa me di da pro vi só ria, tem que re a gir, por que,
numa área tão crí ti ca e tão ner vo sa, como é o caso de 
qual quer tipo de mer ca do fi nan ce i ro, pode vir a pre ju -
di car es ses ter mos.

A pro pó si to, hoje vi na Ga ze ta Mer can til um co -
mu ni ca do de uma des sas em pre sas. E essa em pre -
sa, a Fa zen da Re u ni da Boi Gor do, que é a ma i or de -
las, diz que está tra ba lhan do e já res ga tou 20 mi lhões
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de ar ro bas de boi, que não deve a ne nhum in ves ti dor
do se tor. Por tan to, o que está acon te cen do?

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de ve mos nos unir a fim de não de i xar mos que esse
sis te ma ve nha a pe re cer. Ama nhã, es pe ro re ce ber a
com pre en são da CVM e que pa la vras mal co lo ca das
ou in for ma ções si gi lo sas não se tor nem pú bli cas e
tra gam pro pa gan das, im pres sões, no tí ci as alar man -
tes como essa que es ta mos ven do nes te ins tan te:
”Apli ca ção de boi gor do pode ir para o bre jo“.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des, do PFL do
Esta do de Ron dô nia, que tam bém é afe i to à lide pe -
cuá ria.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª mais uma vez dá uma de mons -
tra ção ine quí vo ca de que é ab so lu ta men te com pro -
me ti do com o se tor pro du ti vo do nos so País, com a
agri cul tu ra e com a pe cuá ria. Te nho dito em Ron dô -
nia, por onde ando, que o gran de par ce i ro da agri cul -
tu ra e da pe cuá ria – e nos so Esta do tem sua eco no -
mia toda cal ca da nes ses dois seg men tos – é o Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro. Fico até com re ce io de que, de re -
pen te, V. Exª trans fi ra seu tí tu lo para o Esta do de Ron -
dô nia e que se ele ja Se na dor pelo meu Esta do. Mas,
se tal ocor res se, o Esta do es ta ria mu i to bem re pre -
sen ta do. V. Exª, no va men te, abor da um tema de vi tal
im por tân cia. Pres tei mu i ta aten ção. Qu e ro di zer-lhe
que não está so zi nho nes sa bri ga e que, cer ta men te,
vai con tar com o apo io de to dos os de ma is Se na do res 
que são com pro me ti dos com a nos sa agri cul tu ra e
com a nos sa pe cuá ria. Par ti cu lar men te, que ro re a fir -
mar mi nha dis po si ção nes se sen ti do. Pen so, até, que
se es ti vés se mos tra tan do de al gu ma ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra tal vez não hou ves se tan to pro ble ma, mas como
se tra ta de um as sun to que está li ga do à pe cuá ria do
Bra sil, há toda essa sor te de di fi cul da des que de i xa
trans pa re cer que há ver da de i ra men te um in te res se
de que esse seg men to tão im por tan te não pros pe re.
Falo, como V. Exª bem de fi niu, do pe cu a ris ta do as fal -
to. Pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci a -
men to e por sua ma ni fes ta ção, uma vez mais, em de -
fe sa da pe cuá ria bra si le i ra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des. O fato me re ce
essa ur gên cia que es ta mos co men tan do, por que o
pe ri go é mu i to gran de. Tra ta-se de mi lha res e mi lha -
res de in ves ti do res.

Qu e ro fa zer jus ti ça à CVM. Na se ma na pas sa -
da, co men tei so bre este as sun to por te le fo ne com o
Dr. José Luiz Oso rio de Alme i da Fi lho, que me dis se
que es ta va com o edi tal que de ve ria ser li be ra do na
quin ta-fe i ra ou na sex ta-fe i ra. Entre tan to, em fun ção
da mi nha ma ni fes ta ção, sua pu bli ca ção foi adi a da, a
fim de se exa mi nar o equí vo co exis ten te, pois a CVM
não pode de i xar o mer ca do ner vo so por ca u sa da pa -
la vra de um de seus re pre sen tan tes.

Se na dor Mo re i ra Men des, essa é a nos sa pre o -
cu pa ção, daí a ur gên cia em dis cu tir mos o as sun to.
Hoje re ce bi uma gran de quan ti da de de li ga ções e de
e-ma ils. Re co nhe ço que a si tu a ção é gra ve para uma
idéia ex tra or di ná ria que está dan do cer to no Bra sil, a
fa vor dos nos sos pe cu a ris tas. Vi a nota da pró pria Fa -
zen da Re u ni da Boi Gor do, que já res ga tou 20 mi lhões 
de ar ro bas de boi nos seus 13 anos de exis tên cia,
sem ca u sar pre ju í zo ne nhum. Por ou tro lado, des de
que foi emi ti da a me di da pro vi só ria, a CVM agiu e,
das seis em pre sas que ha via no mer ca do, mu i tas de -
las ca u san do pre ju í zo, al gu mas fo ram fe cha das; as
que fi ca ram são em pre sas sa di as: a Bay man, por
exem plo, que tra ba lha com su í nos, em par ce ria, e a
Arro bas, que é uma em pre sa pe que na, es tão indo
mu i to bem.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – TO) – Antes
de en cer rar, con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor
Iris Re zen de, do PMDB de Go iás, ho mem afe i to à
agri cul tu ra, ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. Mais uma vez, que ro
lou var a atu a ção de V. Exª, como re pre sen tan te de um 
Esta do le gi ti ma men te agro pas to ril como é o Mato
Gros so. V. Exª aqui tem re pre sen ta do seu Esta do e o
se tor agro pas to ril ex tre ma men te bem. Uma vez con -
vi da do para uma re u nião de di men são na ci o nal, com
pe cu a ris tas e agri cul to res em Go iás, in da guei se V.
Exª es ta ria pre sen te. O or ga ni za dor ime di a ta men te
per gun tou o por quê da mi nha in da ga ção. Ao que eu
res pon di que, não es tan do Jo nas Pi nhe i ro pre sen te, a 
re u nião não se ria com ple ta. Na ver da de, V. Exª é um
dos me lho res re pre sen tan tes do seg men to no Con -
gres so Na ci o nal. É di fí cil ima gi nar uma de di ca ção in -
te i ra, com ple ta, to tal como é a de V. Exª ao se tor. De
for ma que faço das pre o cu pa ções de V. Exª a mi nha
pre o cu pa ção. Fica V. Exª cre den ci a do para fa lar à
CVM em nos so nome tam bém e, pos so di zer, em
nome de qua se todo o Se na do, a res pe i to das pre o cu -
pa ções que V. Exª vai ma ni fes tar ama nhã. Estou cer to 
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de que tudo isso não pas sa de um equí vo co. Nós –
pos so dar o meu tes te mu nho – co nhe ce mos bem o
tra ba lho que es sas em pre sas vêm re a li zan do em
uma área, como dis se bem V. Exª, de mu i ta uti li da de
para a pe cuá ria, pois traz re cur sos de fora para con -
so li dar o nos so meio e, ao mes mo tem po, abre fon te
de ren da para ou tras pes so as. Tra ta-se, por tan to, de
um tra ba lho ex tra or di ná rio, e V. Exª tem toda a nos sa
so li da ri e da de. . Esta re mos jun tos quan do a sua pre -
sen ça for re cla ma da.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se na -
dor Iris Re zen de, eu gos ta ria de apro ve i tar esse elo -
gio, às ve zes in jus to, ao meu nome, como V. Exª e o
Se na dor Mo re i ra Men des se re fe ri ram, para ama nhã
ir ao Rio de Ja ne i ro tra tar do as sun to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço à Mesa dis pen sa
da mi nha pre sen ça ama nhã no ple ná rio do Se na do
Fe de ral. Qu e ro, Sr. Pre si den te, com sua au to ri za ção e 
com a au to ri za ção des ta Casa, uma vez que esta me -
di da pro vi só ria de cer ta for ma nas ceu aqui e foi apro -
va da e trans for ma da em lei aqui, eu gos ta ria de me re -
cer o apo io de V. Exª para no Rio dis cu tir com a Di re to -
ria da CVM este as sun to que é sé rio e gra ve. Espe ro
tra zer ama nhã do Rio de Ja ne i ro, à tar de ou à no i te,
boas in for ma ções a res pe i to des sa idéia. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe -
i ro, o Sr. Mo re i ra Men des, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra -
mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet.) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao ilus tre Se -
na dor Mo re i ra Men des pelo pra zo re gi men tal de 20
mi nu tos.

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, que ro nes ta tar de,
por ques tão de jus ti ça, fa zer re fe rên cia ao mais re pre -
sen ta ti vo gru po de te a tro do meu Esta do, Ron dô nia, o 
Gru po Êxo do, que, com mu i ta pro pri e da de, tem-se fir -
ma do com a en ce na ção da peça te a tral ”Ho mem de
Na za ré“, na co nhe ci da ”Je ru sa lém da Ama zô nia, es -
pa ço con si de ra do o se gun do ma i or te a tro a céu aber -
to do mun do, fi can do atrás ape nas da Nova Je ru sa -
lém, em Per nam bu co.

Para sa tis fa ção dos ron do ni en ses, na quin ta-fe i -
ra, dia 23 do mês de mar ço úl ti mo, aque le gru po di vul -
gou as par ce ri as e o apo io re ce bi do para a en ce na -
ção da peça e a exi bi ção ao vivo pela Rede Ama zô ni -

ca de Te le vi são, por meio do sa té li te Ama zon Sat,
po den do ser as sis ti da por todo o mun do.

O co que tel de lan ça men to da peça con tou com a
pre sen ça do re pre sen tan te do Pre si den te da Rede
Ama zô ni ca de Te le vi são, Dr. Phel li pe Down, que, com a
sua gran de vi são de fu tu ro, teve a sen si bi li da de de apo i -
ar a arte e a cul tu ra de Ron dô nia. De acor do com o con -
tra to fir ma do com o gru po, as ima gens do es pe tá cu lo
se rão en vi a das, como já dis se, via sa té li te, pelo ca nal
aber to (em UHF) Ama zon Sat, para todo o mun do.

A peça ”Ho mem de Na za ré“, que tem, nada
mais, nada me nos, do que 20 anos e que há oito está
sen do en ce na da na ci da de ce no grá fi ca na BR 364,
em Por to Ve lho, acon te ce rá en tre os dias 24 e 26 de
maio pró xi mo.

Com a di vul ga ção pela te le vi são via sa té li te, a
ex pec ta ti va é de se mul ti pli car mu i to o nú me ro de es -
pec ta do res, que po de rá atin gir cer ta men te mu i tos mi -
lha res em todo o mun do.

Para José Mon te i ro, di re tor do gru po Êxo do, a
di vul ga ção do tra ba lho para o mun do é a co ro a ção de
duas dé ca das de cren ça, es pe ran ça, luta, tra ba lho e
de di ca ção ex tre ma da de uma equi pe que ja ma is ba i -
xou a ca be ça, mes mo nos mo men tos mais crí ti cos.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
como nós bem o sa be mos, não há vi tó ria sem luta. E
esse foi o ca mi nho se gui do pelo Gru po Êxo do. O ”Ho -
mem de Na za ré“ é hoje um even to de pro por ções gi -
gan tes ca, pois con ta com a atu a ção de 200 ato res e o 
apo io de 50 téc ni cos. Exi ge tam bém a uti li za ção de
efe i tos es pe ci a is, ilu mi na ção, tri lha so no ra, fi gu ri no e
com po si ção ce no grá fi ca, em ní vel pro fis si o nal, para
um es pe tá cu lo, ao vivo, com duas ho ras de du ra ção.

A arte, a mais sin ce ra ex pres são de sen ti men to
de um povo, ga nha es pa ço em Ron dô nia. Esse re co -
nhe ci men to co me ça, en tre ou tras for mas, com a ”Mo -
ção de Apla u so“ que re ce beu da Assem bléia Le gis la -
ti va do Esta do, pro pos ta pelo De pu ta do Esta du al Ra -
mi ro Ne gre i ros do PFL/RO, pela apre sen ta ção do es -
pe tá cu lo ”Ho mem de Na za ré“.

O Gru po Êxo do, cri a do em 1985, ini ci ou sua tra -
je tó ria com apre sen ta ções em pe que nas pa ró qui as
da ci da de, pas san do a es pa ços ma i o res, como o Fer -
ro viá rio Atlé ti co Clu be, o SESC e até mes mo em cam -
pos de fu te bol, para aten der à cres cen te pla téia, cul -
mi nan do com um es pa ço pró prio, que não só tra rá
me lho res con di ções para apre sen ta ção da peça, mas 
tam bém ma i or con for to e se gu ran ça para o pú bli co,
que sou be va lo ri zar esse be lís si mo tra ba lho ar tís ti co,
pres ti gi an do as apre sen ta ções numa per fe i ta em pa tia 
com o te a tro.
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Ou tra for ma de re co nhe ci men to do es pe tá cu lo é 
o fato de hoje es tar ca ta lo ga do no ca len dá rio de tu ris -
mo da Embra tur como o se gun do do país e do mun do
no gê ne ro, e anu al men te ser ins cri to no guia da re vis -
ta Qu a tro Ro das. O es pe tá cu lo cons ta tam bém no
Ro te i ro da Fé, edi ta do pela Embra tur.

Tal even to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, tem re le vân cia tan to para Ron dô nia quan to para
o Bra sil, como fi cou cla ro nas pa la vras do Pre si den te
da Embra tur, Dr. Caio Luiz de Car va lho, ao apre sen tar 
o Ro te i ro da Fé, in clu in do ”O Ho mem de Na za ré“:
”...pes qui sa da Uni ver si da de de São Pa u lo mos tra
que exis tem cer ca de 15 mi lhões de bra si le i ros in te -
res sa dos em des ti nos re li gi o sos, uma mo da li da de tu -
rís ti ca que vem apre sen tan do um con si de rá vel cres -
ci men to“. E tam bém, por oca sião do lan ça men to do
Ro te i ro da Fé, o Mi nis tro Car los Mel les, do Espor te e
Tu ris mo, foi en fá ti co: ”De fato, es ta mos ape nas con -
so li dan do o que os bra si le i ros já iden ti fi ca ram como
um de seus prin ci pa is des ti nos tu rís ti cos. Qu in ze mi -
lhões – qua se 10 % da nos sa po pu la ção – mo vem-se
anu al men te em bus ca de en con tro es pi ri tu al, para pe -
dir a gra ça e agra de cer sua con ces são“.

Não pos so es que cer as sá bi as pa la vras do
Arce bis po do Rio de Ja ne i ro, D. Eu gê nio de Ara ú jo
Sa les, que lem brou o tex to bí bli co do Êxo do 5,3,
quan do o Se nhor Deus dis se a Mo i sés: ”A ter ra que tu 
pi sas é san ta“, e acon se lhou-o ”es te ja pron to tam bém 
a exer cer a ca ri da de fra ter na, prin ci pal men te quan do
a vi a gem for co le ti va. Essas dis po si ções po de rão ser
al can ça das com uma pre pa ra ção dos pe re gri nos me -
di an te re fle xões pré vi as e ora ção“.

E, para fi na li zar meu dis cur so, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, digo: Ron dô nia
está de pa ra béns, uma vez que pre ser va sua tra di ção
e sua me mó ria me di an te a arte e a cul tu ra, abrin do
mais um es pa ço para que o tu ris mo no Bra sil, ati vi da -
de do pre sen te e mais ain da do fu tu ro cres ça, pro por -
ci o nan do ma i or bem-es tar e va lo ri zan do a dig ni da de
e o tra ba lho do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 em exer cí cio, Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2001

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 10.182,
de 12 de fe ve re i ro de 2001, que dis põe

so bre isen ção do im pos to so bre pro du -
tos in dus tri a li za dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao Art. 1º da

Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e a seus pa -
rá gra fos:

“Art. 1º É res ta u ra da a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que, com as al te ra ções
de ter mi na das pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar até 31 de de zem bro
de 2005 (NR).

“§ 1º No pe río do de 1º de ou tu bro a 31 de de -
zem bro de 1999, a vi gên cia da Lei nº 8.989, de 1995,
ob ser va rá as pres cri ções con ti das no art. 2º da Lei nº
9.660, de 16 de ju nho de 1998.

“§ 2º É man ti da a isen ção fis cal aos por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca na for ma do art. 1º, in ci so IV, da
Lei nº 8.989, de 1995, para aqui si ção de ve í cu los mo -
vi dos a qual quer com bus tí vel.

“§ 2º (A) Apli ca-se o dis pos to no ca put do Art. 1º 
da Lei nº 8.989, de 1995, aos ve í cu los des ti na dos a
trans por te es co lar, quan do ad qui ri dos por Pre fe i tu ras
de Mu ni cí pi os que te nham até 100 mil ha bi tan tes.“

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor a 1º de ja ne i ro do
ano se guin te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A subs tan ci al ele va ção no nú me ro de ma trí cu -
las no en si no fun da men tal, em es pe ci al nos Esta dos
mais po bres do País, cons ti tu iu um dos efe i tos ex tre -
ma men te po si ti vos do Fun def. Ve ri fi cou-se um au -
men to ge o mé tri co nas ma trí cu las e tam bém na fre -
qüên cia às es co las.

Em fun ção des se au men to, po rém, mul ti pli ca -
ram-se para as po pu la ções das re giões mais po bres
as di fi cul da des com o aces so aos es ta be le ci men tos
de en si no. Já mu i to gran des na pe ri fe ria dos ma i o res
cen tros ur ba nos, es sas di fi cul da des se mul ti pli cam
nos mu ni cí pi os mais afas ta dos e po bres. Os es tu dan -
tes pre ci sam per cor rer dis tân ci as lon gas, às ve zes
em con di ções pre cá ri as em ter mos de vias de aces so 
e de ilu mi na ção. As Pre fe i tu ras dos pe que nos mu ni cí -
pi os não con se gui ram, por fal ta de re cur sos, es ta be -
le cer sis te mas efi ci en tes de trans por te es co lar. O Mi -
nis té rio da Edu ca ção tem um pro gra ma de trans por te
es co lar que fi nan cia mu ni cí pi os, mas que está lon ge
de aten der a suas re a is ne ces si da des.

Não é raro en con tra rem-se cri an ças sen do
trans por ta das em ca mi nhões em mau es ta do, su per -
lo ta dos ou sem con di ções de se gu ran ça. Ti ve mos re -
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gis tros de aci den tes, al guns de les gra ves. São as vi -
das de nos sos jo vens que es tão em ris co. To mam-se
ne ces sá ri as pro vi dên ci as para cor ri gir essa si tu a ção.

Se ria o caso da aber tu ra de li nhas es pe ci a is de
cré di to des ti na das aos mu ni cí pi os de pe que no por te.
Não se tra ta de ques tão le gis la ti va. Ca be ria aí ao Po -
der Exe cu ti vo ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as. O
BNDES, por exem plo, con ta com fun dos dis po ní ve is
para in ves ti men tos so ci a is, sen do o fi nan ci a men to do
trans por te es co lar um ex ce len te alvo para sua ação.

Ou tra sa í da se ria a ado ção de me di das pon tu a is 
que pro por ci o nem alí vio a essa di fí cil si tu a ção e que
pro cu rem cor ri gir as dis tor ções mais gri tan tes. Esse é
o ob je ti vo do pre sen te pro je to de lei, que pre vê a isen -
ção do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos em
de ter mi na dos ca sos. O Po der Exe cu ti vo vi nha re e di -
tan do me di da pro vi só ria com o ob je ti vo de es ten der e
ga ran tir a vi gên cia da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro
de 1995, que isen ta do im pos to so bre pro du tos in dus -
tri a li za dos, en tre ou tros, os ve í cu los ad qui ri dos para
pres tar ser vi ços como tá xis. A vi gên cia da re fe ri da lei
foi, in clu si ve, res ta u ra da pela re cen te Lei nº 10.182,
de 12 de fe ve re i ro de 2001. Se con tam com in cen ti vo
des sa na tu re za os tá xis, ine xis te ra zão para que não
se es ten da esse tipo de be ne fí cio aos ve í cu los des ti -
na dos ao trans por te es co lar. Pro cu ra mos ape nas es -
ten der seus be ne fí ci os a de ter mi na dos bens ab so lu -
ta men te ne ces sá ri os hoje aos sis te mas de en si no.

Res pe i tan do ain da as dis po si ções das úl ti mas
leis de Di re tri zes Orça men tá ri as, as sim como a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, di fe ri mos a vi gên cia das al te -
ra ções pro pos tas na Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro
de 2001, para que se pos sa pro ce der à ne ces sá ria es -
ti ma ti va da re nún cia de re ce i ta e seu im pac to so bre o
Orça men to Ge ral da União. Des sa for ma, os efe i tos do
pre sen te pro je to de lei só de ve rão ocor rer a par tir de
10 de ja ne i ro do ano se guin te ao de sua pu bli ca ção.

Pro po nho, pa ra le la men te, que a vi gên cia da Lei
nº 8.989, pror ro ga da pela Lei nº 10.182 até 31 de de -
zem bro de 2003, seja es ten di da até 31 de de zem bro
de 2005. Os efe i tos da Lei nº 8.989 são be né fi cos, tan to
as sim que, em qual quer hi pó te se, se com ple ta ri am
oito anos de sua vi gên cia, su ces si va men te am pli a da
por for ça de me di das pro vi só ri as — tudo isso sem fa lar
que a mes ma lei teve ver sões an te ri o res, com o mes -
mo ob je ti vo. Ao pro ce der a essa nova ex ten são ga ran -
tem-se ex pec ta ti vas de di re i to e ofe re ce-se ma i or ca -
pa ci da de de pla ne ja men to aos va ri a dos seg men tos da 
eco no mia afe ta dos pelo dis po si ti vo.

Os efe i tos des te pro je to - que im pli ca ria re nún -
cia fis cal de por te mu i to pe que no, dada a li mi ta ção do

po der aqui si ti vo dos mu ni cí pi os be ne fi ci a dos - se ri am 
ex tre ma men te po si ti vos para uma par ce la subs tan ci -
al dos bra si le i ros, pos si bi li tan do-lhes o aces so a ser -
vi ços hoje de qua li da de pre cá ria. De que bra, te ria efe -
i to po si ti vo so bre o sis te ma de en si no, com ple men -
tan do o que se vem fa zen do por meio do Fun def.

Sala de ses sões, 2 de abril de 2001. – Se na dor
Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to so -
bre Pro du tos lndus tri a li za dos (IPI) na aqui -
si ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem
como por pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te
es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge -
i ros de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên -
cia bru ta (SAE), quan do ad qui ri dos por:
....................................................................................

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do -
ras de de fi ciên cia fí si ca. não pos sam di ri gir au to mó -
ve is co muns. 
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Int
Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te - SIMPLES e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 29. O in ci so I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº

8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º .............................................................
I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -

pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi -
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces -
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);
....................................................................................
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Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art. lº so men te
po de rá ser uti li za do uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos, caso em que o
be ne fí cio po de rá ser uti li za do uma se gun da vez."
....................................................................................

LEI Nº 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre a subs ti tu i ção gra du al 
da fro ta ofi ci al de ve í cu los e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 2º To dos os ve í cu los le ves com ca pa ci da de

de mo to ri za ção su pe ri or a um mil cen tí me tros cú bi -
cos ad qui ri dos por pes so as fí si cas com in cen ti vos fis -
ca is ou qual quer ou tro tipo de sub ven ção eco nô mi ca
de ve rão ser mo vi dos a com bus tí ve is re no vá ve is. 

§ 1º A aqui si ção de ve í cu los mo vi dos a com bus -
tí ve is re no vá ve is por meio de fi nan ci a men to ou con -
sór cio terá pra zo su pe ri or em, no mí ni mo, cin qüen ta
por cen to dos pra zos es ta be le ci dos para a aqui si ção
de seus equi va len tes mo vi dos a com bus tí ve is lí qui -
dos não-re no vá ve is.

§ 2º Exclu em-se da obri ga to ri e da de pre vis ta no
ca put des te ar ti go os ve í cu los des ti na dos a por ta do -
res de de fi ciên ci as fí si cas.
....................................................................................

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos fica, re du zi do im pos -
to de im por ta ção para os pro du tos que
es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 2001

Dis põe so bre a li be ra ção de re cur -
sos do Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta -
ção Esco lar  – PNAE.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Sem pre ju í zo das san ções ad mi nis tra ti -

vas e cri mi na is ca bí ve is, nos de ma is ca sos de in fra -
ção às nor mas re gu la do ras do PNAE, a inob ser vân -
cia do pra zo de pres ta ção de con tas dos re cur sos do
pro gra ma re pas sa dos aos Mu ni cí pi os não im pli ca rá a 

sus pen são do re pas se dos re cur sos du ran te o pri me i -
ro exer cí cio fi nan ce i ro do man da to do novo Pre fe i to.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de pro pos ta que tem por ob je ti vo re sol -
ver, em ca rá ter per ma nen te, a ques tão da sus pen são
do re pas se dos re cur sos do PNAE aos mu ni cí pi os
com pen dên cia de pres ta ção de con tas dos re cur sos
re ce bi dos pe los pre fe i tos com man da to ex pi ra do.

A ques tão, que vem sen do sus ci ta da no no ti ciá -
rio da im pren sa, pre o cu pa vi va men te to dos os in te -
res sa dos no su ces so não so men te das no vas ad mi -
nis tra ções mu ni ci pa is em pos sa das em 1º de ja ne i ro
úl ti mo, mas de to das aque las de mo cra ti ca men te ele i -
tas se gun do os câ no nes da Car ta Po lí ti ca em vi gor.
Se gun do ma té ria pu bli ca da no Jor nal do Bra sil do
dia 10 de fe ve re i ro (p. 5), “o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa -
u lo Re na to Sou za, re co men dou que os atu a is pre fe i -
tos com di fi cul da des de re u nir a do cu men ta ção ne -
ces sá ria en trem na Jus ti ça con tra as ad mi nis tra ções
an te ri o res” e “ga ran tiu que, de pos se de có pia da
ação ju di ci al , o mi nis té rio re pas sa rá os re cur sos”.

A fal ta de pres ta ção de con tas de re cur sos re ce -
bi dos ti pi fi ca cri me de res pon sa bi li da de do pre fe i to,
se gun do o De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de
1967 (art. 1º, VII), além de im pro bi da de ad mi nis tra ti -
va, nos ter mos da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992
(art. II, VI). Ten do em vis ta, en tre tan to, a re le vân cia de 
que se re ves te a ques tão, com gra ves re per cus sões
no fun ci o na men to das es co las do en si no pré-es co lar
e fun da men tal, en ten de mos que urge bus car so lu ção
de ca rá ter per ma nen te e ge ral, para aten der à tran si -
ção de man da tos ele ti vos. Ain da que os agen tes po lí -
ti cos ina dim plen tes pos sam e de vam ser res pon sa bi -
li za dos pe nal men te com base na le gis la ção vi gen te,
não pa re ce ra zoá vel que os no vos pre fe i tos re cém
 empossados, ab sor vi dos pe los no vos en car gos e
com pro mis sos ine ren tes ao car go, te nham de en fren -
tar os gra ves pro ble mas so ci a is e ad mi nis tra ti vos
acar re ta dos pelo im pac to do blo que io de re cur sos no
fun ci o na men to das es co las do en si no pú bli co pré-es -
co lar e fun da men tal.

São es sas as ra zões que nos le va ram a sub me -
ter à dis cus são e de li be ra ção dos ilus tres Pa res o pre -
sen te pro je to de lei, que con si de ra mos jus to, por
aten der à con ti nu i da de do Pro gra ma Na ci o nal de Ali -
men ta ção Esco lar sem pre ju í zo da pre ser va ção da
pro bi da de ad mi nis tra ti va e da pu ni ção dos in fra to res.
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Sala das Ses sões, 2 de abril de 2001. –  Ma ria
do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Se ção III
Dos Atos de Impro bi da de Admi nis tra ti va

que Aten tam Con tra os Prin cí pi os da
Admi nis tra ção Pú bli ca

Art. 11. Cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis tra -
ti va que aten ta con tra os prin cí pi os da ad mi nis tra ção
pú bli ca qual quer ação ou omis são que vi o le os de ve -
res de ho nes ti da de, im par ci a li da de, le ga li da de, e le al -
da de às ins ti tu i ções, e no ta da men te:
....................................................................................

VI –  de i xar de pres tar con tas quan do es te ja
obri ga do a fazê-lo;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.088-35, DE 27
DE DEZEMBRO DE 2000

Alte ra as leis nºs 6.368, de 21 de ou -
tu bro de 1976, 8.112, de 11 de de zem bro
de 1990, 8.429, de 2 de ju nho de 1992, e
9.525, de 3 de de zem bro de 1997, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de
dos Pre fe i tos e Ve re a do res, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o pa rá gra fo 2º, do ar ti go 9º, do
Ato Insti tu ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966, De -
cre ta:

Art 1º São cri mes de res pon sa bi li da de dos Pre -
fe i tos Mu ni ci pal, su je i tos ao jul ga men to do Po der Ju -
di ciá rio, in de pen den te men te do pro nun ci a men to da
Câ ma ra dos Ve re a do res:

....................................................................................
VII – De i xar de pres tar con tas, no de vi do tem po,

ao ór gão com pe ten te, da apli ca ção de re cur sos, em -
prés ti mos, sub ven ções ou au xí li os in ter nos ou ex ter -
nos, re ce bi dos a qual quer tí tu lo;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do
à ul ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

É lido o se guin te:

OF. Nº 76/01-GL/PFL

Bra sí lia, 2 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to que seja fe i ta a

se guin te subs ti tu i ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia-CCJ:

a) do Se na dor Hugo Na po leão pelo Se na dor
José Agri pi no, como ti tu lar;

b) do Se na dor José Agri pi no pelo Se na dor
Hugo Na po leão, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edi son Lo bão, Ade mir
Andra de, Edu ar do Si que i ra Cam pos, a Sra. Se na do ra 
Ma ria do Car mo Alves e o Sr. Se na dor Car los Wil son
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, as pes qui sas
do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca –
IBGE – so bre o com por ta men to do se tor in dus tri al
bra si le i ro no ano 2000, re cen te men te di vul ga das,
trou xe ram no tí ci as aus pi ci o sas para o País, para a
Re gião Nor des te e, par ti cu lar men te, para o Esta do do 
Ce a rá. O de sem pe nho das in dús tri as ce a ren ses no
ano que pas sou foi 8,4% aci ma do ano an te ri or, re sul -
ta do su pe ra do ape nas pelo Rio Gran de do Sul, cu jas
in dús tri as cres ce ram 8,8% no mes mo pe río do. 
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De fato, Sr. Pre si den te, os nú me ros da pes qui sa
fo ram mu i to bem re ce bi dos pe los ana lis tas eco nô mi -
cos e por to dos aque les que se pre o cu pam com o de -
sem pe nho do se tor in dus tri al, es pe ci al men te por que
o Bra sil amar ga ra uma que da na pro du ção, nos dois
anos an te ri o res, de 2%, em 1998, e de 0,7%, em
1999. Com o re sul ta do po si ti vo de 6,5% na mé dia na -
ci o nal, re gis tra do no ano pas sa do, o se tor se re di miu,
apre sen tan do acrés ci mo de 3,6% na aná li se do pe -
río do 1997/2000. 

Além do Rio Gran de do Sul e do Ce a rá, su pe ra -
ram a mé dia de cres ci men to na ci o nal, no se tor in dus -
tri al, os Esta dos de Mi nas Ge ra is (7%), Rio de Ja ne i ro 
(6,7%) e Espí ri to San to (6,6%), en quan to a in dús tria
pa u lis ta mos trou de sem pe nho equi va len te à mé dia
bra si le i ra. 

Os Esta dos nor des ti nos, em con jun to, não apre -
sen ta ram a mes ma efi ciên cia. Com re sul ta do po si ti vo
de 1,4%, em 1998, e ne ga ti vo de 0,3%, em 1999, re -
gis tra ram cres ci men to de 1,8% no ano pas sa do. De
qual quer for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ob ti ve ram um ín di ce po si ti vo de 2,9% no pe río do
1997/2000, lo gran do re la ti vo êxi to, da das as enor mes 
di fi cul da des que pre ci sa ram ser su pe ra das nes se pe -
río do. 

No caso do Ce a rá, os me lho res de sem pe nhos
fo ram ob ti dos pe los se to res me ta lúr gi co (22%) e ali -
men tí cio (17%). Sem dú vi da, es ses seg men tos de -
mons tra ram enor me pu jan ça, res pon den do po si ti va -
men te às po lí ti cas pú bli cas de pla ne ja men to, de su -
por te e de in fra-es tru tu ra que têm ba li za do o cres ci -
men to eco nô mi co. 

Essa in te gra ção de es for ços do Po der Pú bli co e
da ini ci a ti va pri va da, Srªs e Srs. Se na do res, res pon de 
ba si ca men te pelo bom de sem pe nho da eco no mia ce -
a ren se, pela ge ra ção de em pre gos e pelo in cre men to
da ren da. A po lí ti ca go ver na men tal de atra ção de em -
pre sas tem dado bons re sul ta dos por que o em pre sa -
ri a do con ta com uma boa in fra-es tru tu ra para a ati vi -
da de pro du ti va. Um bom exem plo dis so é o for ne ci -
men to de ener gia, com des ta que para o cha ma do Li -
nhão de Tu cu ruí, que põe à dis po si ção das in dús tri as
e dos con su mi do res ce a ren ses nada me nos que 2 mil 
700 me ga volts-amp ère. 

As obras de in fra-es tru tu ra tam bém se re for çam
com o Com ple xo Indus tri al Por tuá rio de Pe cém, cujo
por to off-sho re pode co me çar a ope rar ain da este
ano. A con fi an ça re cí pro ca, en tre em pre sa ri a do e Po -
der Pú bli co, ex pli ca, por exem plo, a gran de pro cu ra do 
ca pi tal pro du ti vo pelo mer ca do ce a ren se. Des de
1995, de acor do com le van ta men to da Ga ze ta Mer -

can til, 469 em pre sas já se ins ta la ram no Esta do.
Des sas, 212 já es tão em ple no fun ci o na men to, em -
pre gan do cer ca de 100 mil pro fis si o na is em 60 Mu ni -
cí pi os. Le van ta men to do Da taIn vest, ban co de da dos
da Ga ze ta Mer can til, os in ves ti men tos pro gra ma dos
para o pe río do 1998/2005 ul tra pas sam 10 bi lhões de
dó la res. 

Não só as in dús tri as, mas todo o em pre sa ri a do
ce a ren se, tem-se mos tra do ágil e com pe ten te, res -
pon den do aos de sa fi os de cres ci men to numa eco no -
mia glo ba li za da. Os seg men tos in dus tri a is que mais
se têm des ta ca do, nes sa con jun tu ra, são o cal ça dis -
ta, o de ves tuá rio e o ali men tí cio, com des ta que para
as ex por ta ções da fru ti cul tu ra. Me re cem des ta que
tam bém ini ci a ti vas na área de ele tro-me câ ni ca e de
tu ris mo. 

Não po de ria de i xar de sa li en tar, Sr. Pre si den te,
o imen so po ten ci al do meu Esta do para a ex plo ra ção
da in dús tria do tu ris mo, o se tor eco nô mi co que de ve rá 
apre sen tar os ma i o res ín di ces de cres ci men to nas
pró xi mas dé ca das. Indús tria ti pi ca men te não-po lu en -
te, sen do ain da ge ra do ra de em pre gos em gran de es -
ca la, o tu ris mo é a gran de ati vi da de eco nô mi ca que
deve ser in cre men ta da não ape nas pelo Ce a rá, mas
por to dos os Esta dos bra si le i ros. Entre ou tros pro gra -
mas, o Go ver no do Ce a rá vem dan do es pe ci al aten -
ção ao Pro de tur, que pro pi ci a rá a cons tru ção de um
novo ae ro por to, obras de sa ne a men to bá si co em
gran de es ca la e pro te ção am bi en tal de vas tas áre as,
so man do mais de 2 mil e 500 hec ta res; e o Pólo Ce a -
rá Cos ta do Sol, que in te gra rá di ver sos Mu ni cí pi os
com po ten ci al tu rís ti co, além de dar su por te aos em -
pre sá ri os que in ves tem no se tor. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em meio
a tan tas no tí ci as alar man tes que te mos tido ul ti ma -
men te, fre qüen te men te mar can do cri ses po lí ti cas e
eco nô mi cas den tro e fora do País, é gra ti fi can te cons -
ta tar que o Po der Pú bli co e a ini ci a ti va pri va da, tra ba -
lhan do em con jun to e com res pon sa bi li da de, são ca -
pa zes de ven cer as ad ver si da des e de pro mo ver o
cres ci men to eco nô mi co, o de sen vol vi men to e o
bem-es tar so ci al. 

Mu i to obri ga do! 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te iní cio de mi lê nio,
as mu dan ças nas re la ções tra ba lhis tas e o atu al ce -
ná rio da eco no mia mun di al fa zem da com pe ti ti vi da de
uma das va riá ve is que es tão de ter mi nan do o êxi to ou
o fra cas so das em pre sas, ten do na res pon sa bi li da de
so ci al dos em pre sá ri os, na uti li za ção de tec no lo gi as
lim pas, na qua li da de das in for ma ções e, prin ci pal -
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men te, na va lo ri za ção das po ten ci a li da des hu ma nas,
fer ra men tas im pres cin dí ve is para im ple men ta ção de
es tra té gi as avan ça das de ge ren ci a men to de ne gó ci -
os. 

Nes se con tex to, ques tões como a se gu ran ça e
sa ú de do tra ba lha dor sur gem não só como um dos in -
di ca do res es sen ci a is para a qua li da de e pro du ti vi da -
de, mas tam bém como di fe ren ci al para o po si ci o na -
men to das em pre sas nes se mer ca do cada vez mais
glo ba li za do, com ple xo e com pe ti ti vo. A tran si ção para
o novo sé cu lo exi ge ações que so men te se fa rão efe ti -
vas se con tem pla rem a qua li da de de vida dos tra ba -
lha do res, a pre ser va ção do meio am bi en te, o au men -
to da com pe ti ti vi da de, a di mi nu i ção das de si gual da -
des so ci a is, o res pe i to ao plu ra lis mo e à di ver si da de
po lí ti ca. 

As re la ções tra ba lhis tas, re gu la das pe las leis e
me di a das pelo Po der Pú bli co, de vem ser ins tru men -
tos da ma nu ten ção e for ta le ci men to do te ci do so ci al e 
das ins ti tu i ções.

Vejo, por tan to, com sa tis fa ção, que o Go ver no
bra si le i ro, sen sí vel às de man das re que ri das pelo mo -
de lo eco nô mi co glo ba li za do, de ter mi nou a in ser ção,
no âm bi to do Pro gra ma Bra si le i ro da Qu a li da de e
Pro du ti vi da de – PBQP –, da cha ma da Meta Mo bi li za -
do ra Tra ba lho, cujo ob je ti vo é al can çar uma sig ni fi ca ti -
va re du ção do nú me ro de aci den tes fa ta is. 

No Ma ra nhão, em que pe sem as de si gual da des
so ci a is e a di fi cul da de para a in ser ção de par ce las
sig ni fi ca ti vas da po pu la ção no mer ca do de tra ba lho, a 
ação que ali de sen vol ve a De le ga cia Re gi o nal do Tra -
ba lho me re ce re co nhe ci men to. 

Sob o co man do do De le ga do do Tra ba lho no
Ma ra nhão, Lou ri val da Cu nha Sou za, aque la re par ti -
ção está se cons ti tu in do em re fe rên cia pela qua li da de 
de sua atu a ção como ór gão pres ta dor de ser vi ços pú -
bli cos. Ela tem ob ti do su ces so na sua mis são de bus -
car o di fí cil mas pos sí vel equi lí brio da re la ção de tra -
ba lho por meio do fiel cum pri men to das nor mas tra ba -
lhis tas, que ob je ti vam, afi nal, o bem-es tar so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, al gu mas
ações de sen vol vi das pela DRT/MA são de gran de im -
por tân cia. A ofi ci na de tra ba lho – por exem plo – so bre
se gu ran ça e sa ú de no tra ba lho na in dús tria ma de i re i -
ra dos Esta dos do Acre, Ron dô nia, Pará, Ma ra nhão,
Mato Gros so e Pa ra ná, even to re a li za do no mês de
mar ço em Impe ra triz (MA). Par ti ci pa ram da ofi ci na
sin di ca lis tas, pro pri e tá ri os de ma de i re i ras, ci pe i ros,
téc ni cos da DRT, en tre ou tros im por tan tes ato res na
con se cu ção da se gu ran ça e sa ú de dos tra ba lha do res 
na in dús tria ma de i re i ra.

Ou tra ação da De le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho
do Ma ra nhão será bre ve men te de sen ca de a da por
meio de am pla cam pa nha de sen si bi li za ção so bre a
im por tân cia do re co lhi men to do FGTS jun to aos tra -
ba lha do res e em pre ga do res. A cam pa nha será com -
pos ta de out do ors, fol ders, além de ma té ri as jor na lís -
ti cas em toda a mí dia ma ra nhen se. O prin ci pal ob je ti -
vo da cam pa nha é ele var a ar re ca da ção no Esta do,
sem que para isso seja ne ces sá rio au men tar o nú me -
ro de au tos de in fra ção. 

A cam pa nha vai atin gir em pre sá ri os, em pre ga -
dos e sin di ca tos, agen tes co la bo ra do res do pro ces so
de fis ca li za ção. 

O in for ma ti vo da DRT-MA no ti cia ou tras ini ci a ti -
vas que es tão sen do ali de sen vol vi das. Uma de las
será a re a li za ção, na pri me i ra quin ze na de maio pró xi -
mo, em São Luís, de um Se mi ná rio Inter na ci o nal so -
bre Ne go ci a ção Co le ti va de Tra ba lho, numa par ce ria
com a OIT (Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho),
ór gão da Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU).

Ain da nes ta pri me i ra quin ze na de abril a
DRT-MA re a li za rá o Fó rum de Erra di ca ção do Tra ba -
lho Infan til e Pro te ção ao Ado les cen te, pro mo ven do
um se mi ná rio para tra tar de as sun tos re la ti vos ao
tema. Du ran te esse se mi ná rio se rão abor da dos os
prin ci pa is pro ble mas vi vi dos pe los 57 mu ni cí pi os ma -
ra nhen ses que fa zem par te do Pro gra ma de Erra di ca -
ção do Tra ba lho Infan til (PETI) e como sa neá-los, com 
a apre sen ta ção de pro pos tas con cre tas. O pú bli co
alvo do even to são os pre fe i tos, co or de na do res dos
pro gra mas nas pre fe i tu ras, re pre sen tan tes do Con se -
lho Tu te lar e do Con se lho Mu ni ci pal.

Ve jam os no bres Co le gas que a De le ga cia Re gi -
o nal do Tra ba lho do Ma ra nhão está cum prin do com
gran de efi ciên cia a sua mis são. É nos so de se jo que
as sim con ti nue, ser vin do de mo de lo às De le ga ci as de 
ou tros Esta dos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sem pre go é o
pro ble ma so ci al mais gra ve do Bra sil, nele se en con -
tra a raiz da fome, da mi sé ria, da vi o lên cia, da des tru i -
ção das fa mí li as, das cri an ças de rua, do in cha ço da
Febem e das pe ni ten ciá ri as e de mu i tos ou tros ma les
so ci a is.

Não sa be mos quan tos de sem pre ga dos exis tem 
no Bra sil. Sa be mos que há mi lhões e mi lhões de de -
sem pre ga dos, e que esse con tin gen te cres ce a cada
ano com no vas le vas, agre gan do-se a essa enor me
mas sa de mar gi na li za dos. As pes qui sas que são di -
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vul ga das re fe rem-se a ape nas al guns dos gran des
cen tros do País.

Esses mi lhões de de ser da dos sur gem do fe cha -
men to de fá bri cas, da in tro du ção de no vas tec no lo gi -
as, das fu sões, das in cor po ra ções de em pre sas, das
pri va ti za ções, da glo ba li za ção, da ga nân cia e da fal ta
de sen ti do so ci al do Go ver no Fe de ral e de mu i tas em -
pre sas, que só pen sam em au men tar seus lu cros.

É gran de a pres são dos pa trões para re du zir o
qua dro de em pre ga dos, para que um nú me ro re du zi -
do de tra ba lha do res as su mam to das as ta re fas das
em pre sas e fa çam o tra ba lho da que les que fo ram
des pe di dos e com isso au men tar a lu cra ti vi da de de
suas em pre sas.

Sr. Pre si den te, o Bra sil não sabe o nú me ro de
bra si le i ros que es tão de sem pre ga dos. Fos se isso
uma pre o cu pa ção do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
na tu ral men te, o Bra sil já te ria apre sen ta do es ta tís ti -
cas de de sem pre go em to dos os Esta dos, ci da des,
Mu ni cí pi os e Re giões do País.

Não se tra ta de mera in com pe tên cia ad mi nis tra -
ti va e po lí ti ca do Go ver no Fe de ral, tra ta-se, an tes de
tudo, de fal ta de vi são e de pre o cu pa ção so ci al.

Um Go ver no que é ca paz de pro du zir es ta tís ti -
cas tão pre ci sas, tão mi nu ci o sas e, tal vez mes mo, im -
pe cá ve is para mos trar seu de ver de casa ao Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, cer ta men te, te ria con di ções
de me dir os ín di ces de de sem pre go do Bra sil.

Bas ta ria um pou co de se ri e da de, um pou co de
pre o cu pa ção com o que exis te de mais gra ve na área
so ci al, um pou co de pa tri o tis mo, um pou co de com -
pro mis so com o povo bra si le i ro e um pou co me nos de
com pro mis so com os ban que i ros e com as ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is, e o pro ble ma das es -
ta tís ti cas de de sem pre go es ta ria so lu ci o na do.

Vi ve mos num País com pou cas ga ran ti as so ci a -
is: gran de par te da po pu la ção en con tra-se fora da
pro te ção da Pre vi dên cia So ci al, al guns mi lhões es tão
de sem pre ga dos, ou tros es tão mal em pre ga dos, ou -
tros su bem pre ga dos.

Te mos ain da al guns mi lhões mal re mu ne ra dos,
sem os di re i tos tra ba lhis tas ga ran ti dos, ou com em -
pre gos pre cá ri os, com os cha ma dos em pre gos tem -
po rá ri os.

A cri a ção de no vos pos tos de tra ba lho de ve ria
ser a ma i or pri o ri da de so ci al e eco nô mi ca, pois o Bra -
sil não terá fu tu ro com uma enor me po pu la ção jo vem
sem pers pec ti vas de con se guir um pos to de tra ba lho.

A ge ra ção de em pre go, no Bra sil, tem sido bas -
tan te di fi cul ta da por inú me ros fa to res, tais como: abu -
so de ho ras ex tras, au men to da car ga de tra ba lho dos

tra ba lha do res exis ten tes, in tro du ção de no vas tec no -
lo gi as pou pa do ras de mão-de-obra.

Srªs e Srs. Se na do res, ana li san do a gra ve si tu a -
ção de mi lhões de bra si le i ros sem em pre go, gos ta ria
de cha mar a aten ção para um as sun to es pe cí fi co que
vem con tri bu in do para au men tar ain da mais o de sem -
pre go no Bra sil. Tra ta-se de algo re la ti va men te novo,
que po de ría mos de no mi nar de em pre go dis far ça do.

Estou cha man do de em pre go dis far ça do a uma
nova mo da li da de de fra u de, que con sis te em ne gar as 
ga ran ti as so ci a is dos tra ba lha do res, usan do um me -
ca nis mo de des pis te para dri blar a Pre vi dên cia So ci al. 
Mu i tas em pre sas es tão con tra tan do em pre ga dos sob
o dis far ce de es ta giá ri os, com o ob je ti vo de não pa gar 
os en car gos pre vi den ciá ri os.

Esses es ta giá ri os tor nam-se, as sim, tra ba lha -
do res des car tá ve is, pre cá ri os, mal re mu ne ra dos, sem 
car te i ra as si na da, sem di re i tos pre vi den ciá ri os, sem
ga ran ti as tra ba lhis tas.

Essas em pre sas au men tam seus lu cros, uti li -
zan do mão-de-obra ba ra ta, re du zin do seus cus tos
ad mi nis tra ti vos com sa lá ri os avil ta dos, sem re co lher
as con tri bu i ções pre vi den ciá ri as nor ma is.

Com isso, exis te um des vir tu a men to do es tá gio,
que de ve ria ter como base o tre i na men to em ser vi ço,
para unir a te o ria à prá ti ca, pre pa rar jo vens para ocu -
par fu tu ras po si ções de des ta que na em pre sa e ser vir 
de iní cio para uma car re i ra fun ci o nal, cri an do um vín -
cu lo pro fis si o nal e de con fi an ça en tre em pre sa e es ta -
giá rio.

Não es tou afir man do, ab so lu ta men te, que to dos 
os es tá gi os de to das as em pre sas são em pre gos dis -
far ça dos, nem tam pou co que to das elas uti li zam prá ti -
cas fra u du len tas para fu gir das con tri bu i ções pre vi -
den ciá ri as e tor nar as re la ções de tra ba lho pre cá ri as.

Estou, sim, afir man do que mu i tas em pre sas es -
tão des vir tu an do a ins ti tu i ção do es tá gio para ob ter
ma i o res lu cros e apro ve i tan do a ne ces si da de, a inex -
pe riên cia e a pres são de cor ren te do gran de nú me ro
de de sem pre ga dos para ex plo rar os es ta giá ri os, ne -
gan do-lhes os di re i tos tra ba lhis tas bá si cos.

Nes te sen ti do, Sr. Pre si den te, em 1999, apre -
sen tei um Pro je to de Lei a esta Casa, pro pon do a mo -
di fi ca ção da Lei que tra ta so bre os es tá gi os de es tu -
dan tes de es ta be le ci men to de en si no su pe ri or e de
en si no pro fis si o na li zan te de se gun do grau. Falo do
PLS 389/99 que está na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos aguar dan do a de sig na ção de re la tor. Com
esta pro po si ção, pre ten do de i xar mais cla ro o ca rá ter
de um es tá gio pro fis si o nal, pos si bi li tan do a sua re a li -
za ção so men te em uni da des que te nham con di ções
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de pro por ci o nar ex pe riên ci as prá ti cas na li nha de for -
ma ção do es ta giá rio, de ven do o alu no de sem pe nhar
fun ções com pa tí ve is com a sua for ma ção. 

Além dis so, pro po nho a ga ran tia de al guns di re i -
tos bá si cos ao es ta giá rio, com pa tí ve is com a sua con -
di ção de es tu dan te em pro ces so de for ma ção pro fis -
si o nal.

Não po de mos mais to le rar que, por fa lha na le -
gis la ção e ain da, por fal ta de fis ca li za ção do Go ver no
Fe de ral, mu i tos es ta giá ri os se jam ex plo ra dos como
mão-de-obra ba ra ta e co lo ca dos no lu gar de pes so as
que pre ci sam e não po dem sus ten tar suas fa mí li as,
le van do-as ao de sem pre go per ma nen te, em de cor -
rên cia de ma no bras es per tas e opor tu nis tas para au -
men tar os lu cros de al gu mas em pre sas e re du zir sa -
lá ri os.

Peço a aten ção das au to ri da des do Go ver no Fe -
de ral, prin ci pal men te dos Se nho res Mi nis tros do Tra -
ba lho e da Pre vi dên cia So ci al, para que não per mi tam 
mais essa agres são aos di re i tos dos tra ba lha do res no 
Bra sil, para que não mais se con tra tem fun ci o ná ri os
dis far ça dos sob a for ma de es ta giá ri os e apren di zes.
Da mes ma for ma, peço ao Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que de ter mi ne ma i or agi li da de na tra mi ta -
ção do PLS 387 de 1999, bus can do pos si bi li tar as
cor re ções ne ces sá ri as à le gis la ção so bre es tá gi os e
com isso es tar mos con tri bu in do para a re du ção do
de sem pre go no País.

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, con quan -
to seja a mais nova Uni da de da Fe de ra ção, e dis po -
nha de re cur sos or ça men tá ri os mu i to li mi ta dos, o
Esta do do To can tins tem dado ao País exem plos da
ma i or re le vân cia no tra to da co i sa pú bli ca, seja com
ini ci a ti vas de su ces so no cam po da sa ú de pú bli ca,
seja na Edu ca ção, seja na pre ser va ção do meio am -
bi en te, en tre ou tros seg men tos.

Aliás, a pro pó si to, to dos sa be mos que uma das
ques tões mais de li ca das de nos so tem po re fe re-se ao 
lixo ur ba no, que, quan do não ade qua da men te tra ta -
do, é fa tor de po lu i ção am bi en tal e fon te ines go tá vel
de en fer mi da des in fec ci o sas de toda sor te.

A esse res pe i to, está sen do im plan ta do, no To -
can tins, o Pro gra ma Esta du al de Co le ta Se le ti va de
Lixo, que já vem con tri bu in do de ci si va men te para a
pre ser va ção do equi lí brio eco ló gi co e es ti mu lan do –
como con se qüên cia eco nô mi ca po si ti va – a in dús tria
da re ci cla gem.

É de as si na lar-se que, em nos so Esta do, a po -
pu la ção vem sen do cons ci en ti za da so bre a ne ces si -
da de de subs ti tu i ção dos fa mi ge ra dos li xões por ater -
ros sa ni tá ri os, as sim como so bre a im por tân cia fun -
da men tal da co le ta se le ti va de lixo, pois esta o trans -
for ma de fa tor de de gra da ção am bi en tal em fon te de
ren da para a co mu ni da de, tra zen do, como co ro lá rio, a 
me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção.

Tan to isso é ver da de que, es pe ci al men te em
Pal mas, mu i tas em pre sas es tão in ves tin do na re ci cla -
gem de lixo. Embo ra não haja, ain da, ne nhu ma in dús -
tria es pe cí fi ca ins ta la da, há em pre sas de pren sa gem
de pa pel, de la tas e de plás ti co que ge ram lu cros para 
a po pu la ção mais po bre, que re co lhe tais ma te ri a is às 
em pre sas em ques tão.

Tam bém en ti da des de be ne me rên cia es tão se
be ne fi ci an do com a re ci cla gem. É o caso da Asso ci a -
ção dos Pais e Ami gos dos Excep ci o na is (APAE) do
To can tins, que re ce be de em pre sas e ór gãos pú bli cos 
o nu me rá rio que es tas ar re ca dam com a ven da de pa -
pel usa do.

É o re gis tro que que re mos fa zer nes ta opor tu ni -
da de, Sr. Pre si den te, a fim de que fi que con sig na da a
pre o cu pa ção do Go ver no do Esta do do To can tins
com a pre ser va ção do meio am bi en te e com a co le ta
se le ti va de lixo

Mu i to obri ga do.
A SRA.  MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez, ve nho ex por à dis cus são um as sun to que tem
pon tu a do vá ri as ses sões ple ná ri as no Con gres so Na -
ci o nal. Não po de ria fi car iner te di an te de tan tas hi pó -
te ses na uti li za ção do nos so rio São Fran cis co. Nas ci -
da às suas mar gens, na ci da de do Ce dro de São
João, em Ser gi pe, o Ve lho Chi co mar cou a mi nha
vida, mi nha for ma ção e vem mar can do mi nha atu a -
ção par la men tar. Um rio que já re pre sen tou e hoje,
mais do que nun ca, deve re pre sen tar a in te gra ção na -
ci o nal. 

O São Fran cis co nas ce no co ra ção do País, na
Ser ra da Ca nas tra, in te ri or de Mi nas Ge ra is, ven ce a
ari dez do ser tão e, de po is de per cor rer qua se 3.000
Km, de sá gua no oce a no Atlân ti co em meio a pra i as e
co que i ra is.

Na his tó ria des se nos so Bra sil, o Ve lho Chi co
tem re gis tra do pre ci o sas li ções. Li ções de cul tu ra, de
re li gi o si da de, de ale gria e de so bre vi vên cia. Traz, em
suas águas e ca mi nhos, toda a for ça da na tu re za.

O nos so ob je ti vo é apre sen tar uma re a li da de
que só os que con vi vem com o Ve lho Chi co po dem
tes te mu nhar. Por isso, te mos de fen di do uma so lu ção
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de apro ve i ta men to eco ló gi co que a se guir ex po nho
mais de ta lha da men te, pas san do des de uma vi são
his tó ri ca até o re for ço da va zão, o cer ne da nos sa pro -
pos ta.

Escas sez dos re cur sos hí dri cos: a ma i or cri -
se da hu ma ni da de

Não se pode dis so ci ar no vas in ter ven ções no rio 
São Fran cis co de uma vi são uni ver sal dos re cur sos
hí dri cos. Hoje é con sen su al, en tre os mais avan ça dos 
ci en tis tas do mun do, que a ma i or cri se a ser en fren ta -
da pelo ho mem, no sé cu lo que se ini cia, será cer ta -
men te a es cas sez dos re cur sos hí dri cos. 

Nes se con tex to pre vê em-se mais guer ras nos
pró xi mos 100 anos, pela dis pu ta da água, do que ti ve -
mos no sé cu lo pas sa do pelo do mí nio das fon tes pe -
tro lí fe ras. Se gun do avan ça dos es tu dos ci en tí fi cos re -
cen te men te re a li za dos pelo con ce i tu a do Pro gra ma
Ambi en tal das Na ções Uni das, atu al men te 1/3 da hu -
ma ni da de já en fren ta gra ve fal ta de água po tá vel e,
se gun do es sas mes mas ri go ro sas aná li ses téc ni cas,
o mais dra má ti co é que, em se man ten do a ten dên cia
atu al, den tro de 25 anos 2/3 da po pu la ção do Pla ne ta
es ta rá vi ven do dra ma se me lhan te. 

Ou seja, é a na tu re za que está a co brar do ho -
mem seus atos de van da lis mo, sua agres são aos ma -
nan ci a is hí dri cos e o des per dí cio ir res pon sá vel des -
tes re cur sos na tu ra is ao lon go da his tó ria e, em es pe -
ci al, após a Re vo lu ção Indus tri al e a de sor de na da ur -
ba ni za ção. Tan to pior, não se en xer ga, à luz da ciên -
cia atu al, uma so lu ção para essa cri se im pla cá vel que 
ame a ça a so bre vi vên cia do ser hu ma no, que não seja 
uma ex tre ma ra ci o na li da de em seu uso e uma mu -
dan ça drás ti ca na pre ser va ção dos seus rios e re ser -
vas hí dri cas do sub so lo. 

Por con ta des tes fa to res, im põe-se às na ções
mo der nas pro je tar seus cada vez mais es cas sos re -
cur sos hí dri cos, qua se a con ta- go tas, num pla ne ja -
men to a lon go pra zo, onde não se per mi ta o luxo do
im pro vi so. Àque les que têm a se ri ís si ma in cum bên cia 
de ad mi nis trá-los é com pul so ri a men te ve ta da uma
mes qui nha vi são po lí ti ca de cur to pra zo, vi san do-se
ob je ti vos pu ra men te ele i to ra is. Ao con trá rio, co -
bra-se-lhes uma vi são de es ta dis ta, que pla ne ja pen -
san do em pre ser var a na tu re za para as pró xi mas ge -
ra ções.

Um no tá vel exem plo de como de vem ser pla ne -
ja dos os re cur sos hí dri cos por po vos mi ni ma men te
pre vi den tes nos é dado pela Chi na, que pre pa ra um
gran de pro je to de trans po si ção de ba ci as. Tam bém
ela, uma imen sa na ção con ti nen tal, en fren ta um gra -
vís si mo pro ble ma na sua re gião ári da, que re ce be

tão-so men te 19% da pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca na ci -
o nal. Assim, pla ne ja ini ci ar um au da ci o so pro je to de
trans po si ção de águas da Re gião Sul, que des fru ta
de um ca u da lo so rio, com gran de ba cia, o fa mo so
Yang tzé, para o rio Ama re lo, que de sem pe nhou um
pa pel fun da men tal na for ma ção da ci vi li za ção chi ne -
sa e cor ta a re gião seca do país. Tal rio, en tre tan to,
tem sido uti li za do com ta ma nha in ten si da de, que de
modo sur pre en den te, a par tir da dé ca da de 70, pas -
sou li te ral men te a se car na foz nos pe río dos de es ti a -
gem, com in co men su rá ve is pre ju í zos às po pu la ções
ri be i ri nhas.

O pro je to é ur gen tís si mo e con si de ra do de se -
gu ran ça na ci o nal. Mas nem por isso os go ver nan tes
chi ne ses re sol ve ram fa zer uma obra às pres sas, que
re sol ve ri am pro ble mas de cur to pra zo, mas ge ra ri am
ou tros ma i o res para as ge ra ções vin dou ras.

Ao con trá rio, es tri ba dos em co nhe ci men tos mi -
le na res no uso dos re cur sos hí dri cos, fi ze ram um pla -
ne ja men to de lon go pra zo, pre ven do obras su per pos -
tas e com ple men ta res a se rem cons tru í das num pe -
río do de 50 anos, en vol ven do re cur sos de de ze nas de 
bi lhões de dó la res. Ape nas a pri me i ra eta pa do em -
pre en di men to du ra rá 10 anos e cus ta rá, no mí ni mo,
U$ 12 bi lhões(R$ 24 bi lhões). 

O re le van te que deve so bres sa ir des sa li ção não 
é o cus to do pro je to, já que cada obra tem sua re a li da -
de pró pria, mas a me ti cu lo si da de de um pla ne ja men -
to de lon go pra zo, da que le que é hoje una ni me men te
con si de ra do o mais sen sí vel dos re cur sos da na tu re -
za à ser vi ço da hu ma ni da de.

Trans po si ção: as pri me i ras ten ta ti vas
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pelo

me nos um sé cu lo e meio que se co gi ta a trans po si ção 
das águas do rio São Fran cis co, como uma so lu ção
fun da men tal para pos si bi li tar a con vi vên cia com as
se cas no Nor des te Se ten tri o nal. A pri me i ra vez que
se en ca rou essa ques tão foi em 1847, por meio de es -
bo ços pre li mi na res re a li za dos por Antô nio Mar cos
Ma ce do, Inten den te do Cra to-Ce a rá. De lá para cá,
em vá ri as opor tu ni da des ocor re ram in ves ti das se me -
lhan tes, mas que na prá ti ca não pas sa ram de es tu dos 
ini ci a is de um em pre en di men to al ta men te com ple xo,
que ha ve ria de exi gir dos go ver nan tes, além da con -
vo ca ção dos me lho res ta len tos dis po ní ve is na en ge -
nha ria ci vil, uma fir me de ci são po lí ti ca no sen ti do da
na ção as su mir os vul to sos re cur sos ne ces sá ri os a
uma obra des se por te. Mas, como la men ta vel men te
tem ocor ri do em qua se tudo de im por tan te que diz
res pe i to ao Nor des te nos úl ti mos dois sé cu los, so bre -
tu do no en ca mi nha men to de uma po lí ti ca ra ci o nal

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira 3 04894



para se eri gir uma in fra-es tru tu ra de fi ni ti va que per mi -
ta aos ser ta ne jos con vi ver nor mal men te com as se -
cas – a exem plo do que ocor reu com am plo su ces so
em ou tras re giões ári das e semi-ári das do mun do –,
todo o pla ne ja men to tem-se re su mi do a sim ples di ag -
nós ti cos. Di ag nós ti cos pos te ri or men te ar qui va dos...

Nes se con tex to, hou ve um pon to de in fle xão la -
men tá vel, no im pe di men to de uma po lí ti ca ra ci o nal
para o apro ve i ta men to in te gra do dos re cur sos hí dri -
cos, in clu in do a pre vi são téc ni ca das obras da trans -
po si ção. Tal fato ocor reu na dé ca da de 50, quan do da
cri a ção da CHESF. 

Isso por que, em bo ra o sur gi men to des sa em -
pre sa ti ves se sido, se gu ra men te, o fato mais im por -
tan te e im pres cin dí vel ao de sen vol vi men to da Re gião
Nor des ti na ao lon go da nos sa his tó ria eco nô mi ca, fal -
tou ao Go ver no uma vi são mais abran gen te, se gui da
ri gi da men te pe las na ções pre vi den tes do mun do, cu i -
dan do de im plan tar com an te ce dên cia uma po lí ti ca
na ci o nal que dis ci pli nas se o uso dos re cur sos hí dri -
cos em seus vá ri os usos: abas te ci men to hu ma no e
ani mal, ir ri ga ção, pro du ção de ener gia, pes ca, na ve -
ga bi li da de, la zer, etc, sob a qual se su bor di nas se o
pla ne ja men to glo bal da pró pria com pa nhia ener gé ti -
ca. Caso se ti ves se as sim pro ce di do, ain da que a
obra da trans po si ção não pu des se ser re a li za da à
épo ca, ter-se-ia, con tu do, pre ser va do o vo lu me de
água ne ces sá rio a vi a bi li zá-la no fu tu ro.

A par tir daí, equi vo ca da men te se con fi ou o pla -
ne ja men to do rio São Fran cis co, de for ma pri o ri tá ria,
a uma em pre sa que ti nha como mis são a ge ra ção de
hi dro e le tri ci da de. Re gis tre-se, a bem da ver da de, que 
no mis ter ela se saiu bri lhan te men te, só que com o
sa cri fí cio ter rí vel dos ou tros usos, tan to ou mais im -
por tan tes. Na ver da de, o que mar ca ria o com por ta -
men to se gui do pela CHESF na im plan ta ção do seu
for mi dá vel par que ener gé ti co, por meio das hi dro e lé -
tri cas em cas ca ta, se ria a que bra da que la re gra es -
sen ci al à so bre vi vên cia dos re cur sos hí dri cos: a bus -
ca do equi lí brio dos seus vá ri os usos. Ao con trá rio, o
que se ob je ti vou fri a men te foi a ma xi mi za ção do ga -
nho ener gé ti co a qual quer cus to. 

A idéia da trans po si ção vol ta ria a ser de fen di da
em 1981, pelo Mi nis tro Má rio Andre az za; em 1994,
pelo Mi nis tro Alu í sio Alves; e pelo Mi nis tro Beni Ve ras, 
em 1998. Com pe te as si na lar que to dos es ses epi só -
di os re fe ren tes ao so nho de vi a bi li zar a trans po si ção
das águas do rio São Fran cis co fo ram vá li dos em ter -
mos de ma ni fes ta ção de von ta de, mas ne nhum de les
re sul tou em um em pre en di men to. Li mi ta ram-se, no
má xi mo, a es tu dos pre li mi na res. 

Trans po si ção: so lu ção pos sí vel
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, urge que

o Go ver no aja para le var aos nor des ti nos a cer te za de 
que uma obra de tal en ver ga du ra, e po ten ci al men te
tão po si ti va, não seja in vi a bi li za da por um apres sa -
men to, que vise pri o ri ta ri a men te di vi den dos ele i to ra is
ime di a tos, em de tri men to das ge ra ções fu tu ras de
uma re gião tão so fri da. É es sen ci al que não nos de i -
xe mos en vol ver por um cli ma emo ci o nal que pode
nos in du zir à re a li za ção de um em pre en di men to, vi -
san do-se pou co mais do que o emer gen ci al, que em -
bo ra pos sa su pe rar al guns pro ble mas ime di a tos, ar -
ris ca-se a agra var, ou pelo me nos ne gli gen ci ar, ques -
tões gra vís si mas da so bre vi vên cia pura e sim ples do
rio. 

Isso é pos sí vel? Cla ro que sim, des de que ela -
bo re mos cor re ta men te uma obra que pos sa dar seus
pri me i ros re sul ta dos a cur to pra zo, mas pla ne ja da
sua im plan ta ção in te gral en tre dez a quin ze anos,
com de sem bol sos com pa tí ve is com a re a li da de eco -
nô mi ca bra si le i ra. Isso não con tra ri a ria os ob je ti vos
do Go ver no atu al, de ob ter os pri me i ros re sul ta dos
para o Nor des te Se ten tri o nal com a má xi ma bre vi da -
de, mas es ta ria ga ran tin do à Re gião Nor des ti na uma
so lu ção de fi ni ti va, com uma vi são de lon go pra zo.
Enfim, quan do se tra ta de ques tão tão de li ca da quan -
to o con su mo de água, que já está che gan do a li mi tes
ex tre mos em vá ri as par tes do mun do, im põe-se aos
go ver nan tes, an tes, uma vi são do es ta dis ta que se
pre o cu pa com as pró xi mas ge ra ções, do que aten der
a sim ples ob je ti vos po lí ti cos que vi sem às pró xi mas
ele i ções. 

De sa for tu na da men te, to dos os in dí ci os le -
vam-nos a crer na me lan có li ca bus ca por ob je ti vos
pu ra men te ele i to ra is. 

Tudo isso fica cla ro a par tir da pre o cu pa ção do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal pela ”li ge i re za“ em
con clu ir os pro je tos téc ni cos e co me çar uma obra de
ta ma nha gra vi da de, com re fle xos di re tos em 1/3 da
po pu la ção bra si le i ra, sem pro mo ver dis cus sões mí ni -
mas com as so ci e da des en vol vi das, e sem uma pro -
pos ta con fiá vel para pro mo ver ações téc ni cas pro fun -
das, ca pa zes de re ver ter o ca la mi to so pro ces so de
de te ri o ra ção do São Fran cis co, 

É sin to má ti co que, após son da gens pre li mi na -
res, o Go ver no te nha de sis ti do de sub me ter o fi nan ci -
a men to da obra ao Ban co Mun di al, pela per cep ção de 
que a fal ta de uma abor da gem de pre ser va ção eco ló -
gi ca con sis ten te, a au sên cia de ga ran ti as mí ni mas
para a re ver são da gra vís si ma e cres cen te de gra da -
ção do rio e, fi nal men te, sem uma abran gen te dis cus -
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são com as co mu ni da des en vol vi das, a in só li ta pro -
pos ta go ver na men tal não se ria ace i ta. Com efe i to, o
pro je to não te ria a mí ni ma chan ce de ser apro va do
pe los ri go ro sos cri té ri os da que la agên cia de cré di to,
como a bem da ver da de, pe las cir cuns tân ci as ex pos -
tas, por ne nhu ma ins ti tu i ção de cré di to ofi ci al mi ni ma -
men te res pon sá vel. 

Equa ci o nan do o pro ble ma I
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é sur pre -

en den te cons ta tar como uma idéia ge ne ro sa e ple na
dos mais no bres pro pó si tos, gra ças à uma con du ção
tão aço da da, pode se trans for mar, la men ta vel men te,
num cru el ins tru men to de di vi são do Nor des te em
duas vi sões an ta gô ni cas. A bem da ver da de, se o pro -
je to da Trans po si ção das Águas do São Fran cis co
fos se apre sen ta do de modo cor re to, em ter mos de vi -
são ma cro, in se ri do em um con tex to em que se pla ne -
jas se a lon go pra zo uma pro pos ta de equa ci o na men -
to dos es cas sos re cur sos hí dri cos da re gião, a exem -
plo do que já se pra ti cou com êxi to em vá ri as re giões
ári das e semi-ári das do mun do, es ta ria ago ra re ce -
ben do os apla u sos unâ ni mes de to dos nor des ti nos.
De fato, es ta ria  isso sim!  sen do en ca ra do como a pri -
me i ra abor da gem con se qüen te na his tó ria bra si le i ra
para a con vi vên cia do ser ta ne jo com as se cas.

Per de des sa for ma, Sua Exce lên cia o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, a opor tu ni da de de
ser lem bra do his to ri ca men te como um es ta dis ta, tal
como Ro o se velt e Gand hi, que ou sa ram trans for mar
em de fi ni ti vo a re a li da de de suas re giões ári das. A vi -
são atu al, in fe liz men te, é ime di a tis ta e, por con ta dela, 
os nor des ti nos es tão ra di cal men te di vi di dos en tre si.
O gra ve é que se o Nor des te já é tão po bre uni do,
caso pre va le ça essa de su nião, po de rá se tor nar in viá -
vel. O mais es pan to so de tudo isso é que são co nhe ci -
das as ba ses de um pro je to tec ni ca men te viá vel,
como será vis to adi an te. Infe liz men te, o que fal ta ao
Pre si den te é uma as ses so ria téc ni ca in de pen den te,
abran gen te, im pres cin dí vel para a re a li za ção de um
pro je to tec ni ca men te cor re to para uma obra que afe -
ta rá a sor te de 30% da po pu la ção bra si le i ra. Diga-se,
a pro pó si to, que essa po pu la ção e a mais ca ren te do
Bra sil, iro ni ca men te tão exal ta da nos dis cur sos de um 
Go ver no que se pro põe a pri o ri zar o so ci al...

A re a li da de é que a obra da trans po si ção é o
tema do mi nan te de toda Re gião, di vi din do seus ha bi -
tan tes em dois ex tre mos pre o cu pan tes: os que an se i -
am avi da men te pe los seus su pos tos be ne fí ci os e
aque les que te mem suas con se qüên ci as so bre um rio 
ni ti da men te en fer mo ou ”na UTI“, nas pa la vras au to ri -

za das do Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te, Ray mun do José San tos Gar ri -
do. Em re su mo: nun ca o Nor des te es te ve tão di vi di do!

Equa ci o nan do o pro ble ma II
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as po pu -

la ções dos Esta dos re cep to res do pro je to de trans po -
si ção do rio São Fran cis co, que já par ti lham dos be ne -
fí ci os ener gé ti cos do rio, pas sa rão a ser be ne fi ciá ri os
di re tos das suas águas, seja para a ir ri ga ção, seja
prin ci pal men te para o con su mo hu ma no. Pas sa rão a
con su mir di re ta men te os re cur sos hí dri cos do Ve lho
Chi co, não ape nas no mo men to atu al, mas so bre tu do
no fu tu ro. Inte res sa-lhes, por con se guin te, por uma
ques tão de so bre vi vên cia pura e sim ples, exi gir a im -
plan ta ção de um pro je to de trans po si ção ri go ro sa -
men te cor re to. Por quan to, se o rio con ti nu ar a se de te -
ri o rar de for ma ir re ver sí vel, como vem ocor ren do ga -
lo pan te men te nos úl ti mos anos, as pró pri as obras
que re sul ta rem de um pro je to tec ni ca men te er ra do,
como é o do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, con tri -
bu i rão para o agra va men to da fra gi li da de pro gres si va
do rio, que não sen do ime di a ta men te sus ta da, po de rá 
le var à sua in vi a bi li da de fu tu ra de su prir de água os
pró pri os ca na is da trans po si ção.

Inte res sa pou co, por tan to, sa ber exa ta men te
até que pon to o pro je to, como está con ce bi do, con tri -
bu i rá para agra var a pro fun da de bi li da de eco ló gi ca do 
rio, se mu i to ou pou co. O que im por ta sa ber é o fato de 
que re ti rar água do São Fran cis co, como ele se en -
con tra hoje, é como se fa zer a trans fu são de san gue
de um do en te na UTI. E foi por ações e omis sões do
Go ver no Fe de ral, em es pe ci al nos úl ti mos 50 anos,
com suas obras ener gé ti cas, que o rio che gou à de -
ses pe ra do ra si tu a ção atu al. No mun do in te i ro, con -
tam-se às cen te nas rios ou tro ra ca u da lo sos, que sim -
ples men te mor re ram por agres sões eco ló gi cas se -
me lhan tes àque las que so freu e con ti nua so fren do o
Ve lho Chi co. É no mí ni mo in con se qüen te, em ter mos
ad mi nis tra ti vos, bem como tec ni ca men te in de fen sá -
vel a tese sus ten ta da pelo Mi nis tro da Inte gra ção Na -
ci o nal se gun do a qual, como o gran de cul pa do pela
bru tal de gra da ção eco ló gi ca do rio e sua de cor ren te
ame a ça de so bre vi vên cia fu tu ra foi a CHESF, o seu
Mi nis té rio nada te ria a ver com isso, não lhe ca ben do
re a li zar a ime di a ta re vi ta li za ção..

Ca be ria ape nas for mu lar al gu mas ques tões
sim ples: a quem per ten ce a CHESF e o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal? Cla ro que ao Go ver no Fe de ral.
E quem é o res pon sá vel ex clu si vo ante à na ção quan -
to as di re tri zes ema na das des te Go ver no? Indu bi ta -
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vel men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que foi ele i to pelo povo bra si le i ro, par ti cu lar men te pe -
los nor des ti nos, para ze lar pe los in te res ses des ta ge -
ra ção, pre ser van do con tu do os di re i tos ina li e ná ve is
das fu tu ras ge ra ções. 

Con si de ra ções so bre um RIMA in su fi ci en te
e en ga no so

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a co mu -
ni da de am bi en tal po lí ti ca e os for ma do res de opi nião 
há mu i to re cla ma vam a con tra ta ção de um Re la tó rio
de Impac to Ambi en tal – RIMA, mi nu ci o so e tec ni ca -
men te ri go ro so so bre o rio São Fran cis co, que re gis -
tras se a ex ten são da sua pro fun da de gra da ção e os
re fle xos que ad vi ri am com a obra de trans po si ção
das suas águas. Con tra pon do-se a es sas pre o cu pa -
ções bá si cas, o Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, ini -
ci al men te re cu sa va-se dis cu tir so bre a re vi ta li za ção
do rio, in sis tin do na tese se gun do a qual o vo lu me de
água a ser trans pos to era ir ri só rio e, por tan to, ape -
nas em ter mos pon tu a is a pro du ção ener gé ti ca se ria 
mi ni ma men te afe ta da. A pos te ri o ri, pas sou a ga ran -
tir que se ria im plan ta do, si mul ta ne a men te à obra, o
pro je to de re vi ta li za ção do rio, cu i dan do sem pre em
ser vago para não de fi nir o que ele en ten dia por re vi -
ta li za ção que, sem ser dis cri mi na da em de ta lhes, é
uma ex pres são sub je ti va, com va ri a das in ter pre ta -
ções. Por fim, para apla car a cres cen te pre o cu pa ção
das co mu ni da des en vol vi das, che gou-se ao ex tre mo 
de ser anun ci a do, pelo pró prio Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, que pari pas su à trans po si ção do 
São Fran cis co ha ve ria a trans po si ção das águas do
rio Sono, aflu en te do To can tins, para re for çar a va -
zão do Ve lho Chi co.

Fi nal men te, de po is de anos de es pe ra por um
RIMA ci en ti fi ca men te las tre a do, os nor des ti nos  em
es pe ci al os ri be i ri nhos  são sur pre en di dos pela apre -
sen ta ção de um tra ba lho que está a anos luz de dis -
tân cia da ex pec ta ti va ge ra da. Em pou cas pa la vras: a
mon ta nha pa riu um rato. Ou seja, o pro je to da trans -
po si ção é mu i to pior do que os mais pes si mis tas pre -
co ni za vam. 

Não se ria aqui o es pa ço ade qua do para se de -
ta lhar um pro je to de tal mag ni tu de e com ple xi da de,
mas bas ta as si na lar al guns tó pi cos, para se vis lum -
brar a enor mi da de das suas de fi ciên ci as:

– o RIMA con tra ta do é um pro je to emi -
nen te men te de ga bi ne te, con ce bi do a par tir
de ma pas, sem um im pres cin dí vel tra ba lho
me ti cu lo so de cam po, e mu i to me nos sem
con sul ta mí ni ma às co mu ni da des atin gi das.

– o RIMA pro pos to agri de ao bom sen -
so e aos prin cí pi os téc ni cos uti li za dos para
em pre en di men tos con gê ne res, ao não es tu -
dar toda ba cia do rio, sim ples men te ig no ran -
do a exis tên cia do mé dio e ba i xo São Fran -
cis co, ví ti mas ma i o res da de gra da ção am bi -
en tal;

– aca tou-se o con ce i to ab sur do de
que, pelo fato de ter sido a CHESF a ca u sa -
do ra das gra vís si mas ma ze las am bi en ta is do 
rio, que che gam a ame a çar sua sub sis tên cia
fu tu ra, o Mi nis té rio que re a li za rá a obra nada
tem a ver com es sas ques tões, nem mu i to
me nos a res pon sa bi li da de de lhe ad mi nis trar
re mé di os. Isto é, re co nhe cen do-se os er ros
da com pa nhia ener gé ti ca e suas con se qüên -
ci as de sas tro sas para o rio, pre ten de-se o
aval para co me ter ou tros tan tos;

– não se abor da a ques tão da anun ci a -
da  e pro va vel men te es que ci da  trans po si -
ção das águas do rio Sono, aflu en te do rio
To can tins para o rio São Fran cis co que,
diga-se a pro pó si to, con si de ra do iso la da -
men te tem va zão mu i tís si mo aquém do mí -
ni mo exi gi do para uma re vi ta li za ção tec ni ca -
men te re co men dá vel;

– fi nal men te, o RIMA não se re por ta
em ne nhum mo men to à ques tão da re vi ta li -
za ção, de i xan do-se im plí ci ta a in ten ção de
não re a li zá-la nes te Go ver no.

Por úl ti mo, mas não por fim, re cen te men te fi -
cou de mons tra do de for ma ir re fu tá vel a des clas si fi -
ca ção téc ni ca do Estu do de Impac to Ambi en tal –
EIA-RIMA sub me ti do à aná li se do Iba ma pelo Mi nis -
té rio da Inte gra ção, por meio de con clu sões emi ti -
das por es pe ci a lis tas am bi en ta is da mais ele va da
en ver ga du ra. Com efe i to o Go ver no da Ba hia, que -
ren do ter uma opi nião in sus pe i ta em ter mos téc ni -
cos, isen ta de co no ta ções emo ci o na is, con tra tou
uma eli te de “ex perts”, li ga dos à con ce i tu a dís si ma
Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), in te gran tes da
Fun da ção de Estu do e Pes qui sas Aquá ti cas – Fun -
des pa, a fim de fa zer uma aná li se de ta lha da do tra -
ba lho em ques tão, fun da men tal para de fi nir a vi a bi li -
da de ou não da obra nos ter mos pro pos tos.

Em re su mo, fica cla ro nas con clu sões dos téc ni -
cos que o EIA-RIMA ana li sa do não aten de ab so lu ta -
men te os ter mos mí ni mos es ta be le ci dos nas Re so lu -
ções do Co na ma 237 de 19/12/97 e 1-86 de 23/01/86
para a obra da Trans po si ção das Águas do rio São
Fran cis co. Des ta ca ou tros sim que, di fe ren te men te do
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que pre ga o Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, se gun -
do o qual o pro je to visa aten der so bre tu do ina diá ve is
de man das para o con su mo hu ma no e ani mal que de
fato “o prin ci pal ob je ti vo do pro je to da trans po si ção é
aten der a de man da de água para ir ri ga ção in ten si va”,
na or dem de 70% da va zão trans pos ta. E con clui de
for ma de fi ni ti va:

“Vale res sal tar que a Re so lu ção 1-86
es ta be le ce que, na de fi ni ção dos li mi tes da
área de in fluên cia do pro je to (área ge o grá fi -
ca a ser di re ta ou in di re ta men te afe ta da pe -
los im pac tos), de ve rão ser con si de ra dos,...
em to dos os ca sos, a ba cia hi dro grá fi ca na
qual se lo ca li za.

Di an te dos fa tos apre sen ta dos, sob o
pris ma do con te ú do mí ni mo es ta be le ci do
pela Re so lu ção Co na ma, cons ta ta-se que o
es tu do não pode ser con si de ra do um EIA da 
Trans po si ção das Águas do São Fran cis co,
uma vez que há ví ci os de ori gem que im pe -
dem a apre ci a ção dos im pac tos am bi en ta is
em um con tex to de uma área bem mais am -
pla que aque la es co lhi da, que de ve ria ser o
con tex to da ba cia hi dro grá fi ca, na qual es -
tão en vol vi dos ter ri tó ri os de Esta dos bra si le -
i ros cu jos im pac tos am bi en ta is se quer fo ram 
con si de ra dos, de ten do-se es pe ci fi ca men te
na área de in flu en cia de onde se rão lo ca li -
za das as obras". 

Per ce be-se cla ra men te que o des ca so am bi en -
tal do pro je to da trans po si ção é tão os ten si vo, que
che ga a ser des res pe i to so para com as po pu la ções
ri be i ri nhas, sen do per ti nen te ade ma is res sal tar-se
que tam bém não fo ram ou vi dos os ha bi tan tes que
re ce be rão as águas a um cus to ex tre ma men te ele -
va do. Por exem plo, quan to o usuá rio pa ga rá pela
água a ser for ne ci da? Se ha ve rá sub sí dio per ma -
nen te e, nes se caso, quem pa ga rá por ele?

Tro can do em mi ú dos: o pro je to é tão de fi ci en te
em ter mos téc ni cos, am bi en ta is e so ci a is, que se che -
ga à con clu são de que, nos ter mos em que está con -
ce bi do, di fi cil men te po de rá ser im ple men ta do. Daí
não ser le vi a no ques ti o nar se re al men te o Go ver no
de se ja re a li zar essa obra, ou se seu ob je ti vo é tão-so -
men te di vi dir os nor des ti nos, que bran do a uni da de
das suas re in vi di ca ções po lí ti cas e de seus ple i tos re -
gi o na is. Tal como acon te ceu no co me ço da pri me i ra
ges tão do atu al Pre si den te, com a ver da de i ra bri ga
en vol ven do as li de ran ças da so ci e da de nor des ti na
que se ins ta lou para a es co lha do Esta do onde se ria

cons tru í da uma su pos ta re fi na ria de pe tró leo, quan do
de po is de in ten sos de ba tes des gas tan tes, se con clu i -
ria que ela não se ria cons tru í da em Esta do al gum... 

Ser gi pe e Ala go as: os Esta dos mais ame a ça -
dos

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a ex pe -
riên cia de inú me ros rios do mun do de mons tra cla ra -
men te que a pri me i ra e prin ci pal ví ti ma da agres são
eco ló gi ca de um rio é a sua foz. A ló gi ca des sa cons -
ta ta ção está no fato de que, à me di da em que o rio vai
sen do sub me ti do a im pac tos des tru ti vos, seja atra vés 
de hi dro e lé tri cas, pro je tos de ir ri ga ção su per di men si -
o na dos, lan ça men to de eflu en tes in dus tri a is e ur ba -
nos, de fen si vos agrí co las, des ma ta men to sel va gem
de suas mar gens, etc, vai so fren do re fle xos ne ga ti vos
na sua va zão na tu ral, que per de vo lu me ao lon go da
sua ex ten são, che gan do à sua foz em pro por ção cada 
vez mais re du zi da. No ex tre mo, che ga a se car e o mar 
avan ça em di re ção ao cur so do rio, pro mo ven do uma
sa li ni za ção in ten sa, com to dos os seus re fle xos ne -
fas tos. Os exem plos des se fe nô me no são la men ta vel -
men te inú me ros em rios do mun do. Para fi car em al -
guns mais no tó ri os, den tre os gran des rios, te mos o já 
ci ta do rio Ama re lo, da Chi na; o rio Gan ges, na Índia; o
rio Nilo, no Egi to, e o lado me xi ca no do rio Co lo ra do.
Não se tra ta, por tan to, de ocor rên cia anor mal no
mun do, mas de sa for tu na da men te cada vez mais co -
mum em rios do ter ce i ro mun do, onde não se cos tu -
ma pri mar por pre ser va ções eco ló gi cas mí ni mas. O
fe nô me no tem-se re ve la do tão co mum nos úl ti mos
anos, a pon to de al gu mas pre vi sões es ta tís ti cas mais
pes si mis tas pre co ni za rem a ame a ça de me ta de dos
rios do mun do sub de sen vol vi dos cor re rem o ris co de
ex tin ção pura e sim ples nas pró xi mas três dé ca das
do novo sé cu lo. 

Re por tan do-nos ao São Fran cis co, a foz do rio
se lo ca li za nas fron te i ras dos Esta dos de Ser gi pe e
Ala go as. Para ser exa to, nos mu ni cí pi os de Bre jo
Gran de, do lado ser gi pa no, e Pi a ça bu çu, na mar gem
ala go a na. Na ver da de, vá ri os si na is ame a ça do res já
co me çam a ocor rer.

Den tre tan tos po de ría mos des ta car: 
– onde há pou cos anos gran des em bar ca ções

na ve ga vam nor mal men te, hoje até pe que nas lan chas 
pre ci sam de gui as da re gião para na ve gar e não en -
ca lhar;

– enor mes ilhas de are ia, an tes ine xis ten tes, se
es pa lham ao lon go das úl ti mas de ze nas de qui lô me -
tros do rio, após a hi dro e lé tri ca de Xin gó, in ten si fi can -
do-se à me di da em que se apro xi ma da foz;
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– é per fe i ta men te pos sí vel, em ple no meio do
rio, an dar a pé, pela exis tên cia de uma al tu ra mí ni ma
de lâ mi na d’água em vá ri os tre chos flu vi a is;

– à al tu ra de Neó po lis e Pe ne do, ci da des ser gi -
pa na e ala go a na, lo ca li za das a 40Km da foz, já se
pes cam nor mal men te pe i xes de oce a no, si na is evi -
den tes de brus cas mo di fi ca ções na foz do rio e na
qua li da de das suas águas;

– in dí ci os do avan ço do mar são tão fla gran tes
que a ilha se cu lar do Ca be ço, lo ca li za da per to da foz,
an tes ha bi ta da por cen te nas de fa mí li as de pes ca do -
res, onde além de inú me ras ca sas ha vi am es co las,
igre jas etc foi to tal men te des tru í da, não res tan do uma 
úni ca edi fi ca ção em pé;

– fi nal men te, a va zão mí ni ma ga ran ti da con tra -
tu al men te pela Chesf, de 2.060m3/s, após o re ser va -
tó rio de So bra di nho, che ga a al can çar, após Xin gó e
até a foz, a 1.400 m3/s, cla ro que re sul tan do em uma
me nor re sis tên cia à água do mar e ao avan ço, rio
aden tro, da cu nha sa li na, com to dos seus efe i tos per -
ver sos.

A ma i or ca tás tro fe eco ló gi ca
Por to dos es ses as pec tos sur gi dos, e cada vez

mais in ten si fi ca dos nos úl ti mos anos, fica cla ra a de -
gra da ção cres cen te do rio. Não se tra ta, por tan to, de
vi são ter ro ris ta pre co ni zar o ris co de, no fu tu ro, caso
não se pro ce da a uma con sis ten te re vi ta li za ção do rio 
– e não a uma sim ples ma qui a gem, como por ig no -
rân cia ou má-fé vem sen do de fen di da por al guns téc -
ni cos da área ofi ci al – pre sen ci ar mos nas pró xi mas
dé ca das o rio se car na foz, en quan to as águas do
oce a no avan çam.

E se isso ocor res se, qua is se ri am as con se -
qüên ci as para Ser gi pe e Ala go as? Re su min do, em
pou cas pa la vras: se ria a ma i or ca tás tro fe eco ló gi ca
ja ma is ocor ri da em qual quer Esta do bra si le i ro. Bas ta
lem brar que, na área pró xi ma à foz, são fe i tas as cap -
ta ções de água para to das as adu to ras que abas te -
cem os mu ni cí pi os do ser tão ser gi pa no e ala go a no;
que a adu to ra São Fran cis co, que abas te ce Ara ca ju,
cap ta suas águas nes te tre cho do rio; que 100% dos
pro je tos de ir ri ga ção de Ala go as e 80% de Ser gi pe,
que em pre gam de ze nas de mi lha res de fa mí li as e são 
res pon sá ve is por par te ex pres si va do abas te ci men to
agrí co la dos dois Esta dos do Ve lho Chi co, es tão si tu -
a dos nes sa re gião. 

Tro can do em mi ú dos: isso im pli ca ria tor nar ina -
bi tá ve is imen sas áre as onde hoje ha bi tam cen te nas
de mi lha res de fa mí li as de ser gi pa nos e ala go a nos.
Cla ro que não se pode afi an çar, com 100% de acer to,

que essa tra gé dia ocor re rá. Até por que a na tu re za
não obe de ce às ri go ro sas leis ma te má ti cas. Po rém,
pode-se ga ran tir que há uma pro ba bi li da de não des -
pre zí vel dis so ocor rer, caso o atu al es tá gio de de gra -
da ção vi gen te en tre a Hi dro e lé tri ca do Xin gó e a foz
do rio con ti nue a se guir a mes ma ten dên cia que vem
ocor ren do nos úl ti mos anos, com a in di fe ren ça do Go -
ver no Fe de ral, o que se ria cla ra men te agra va do, com
a im plan ta ção do pro je to da trans po si ção das águas
do rio São Fran cis co, nos ter mos es ta be le ci dos pelo
pro je to ofi ci al, sem um abran gen te pro je to de re vi ta li -
za ção do rio. E cabe aqui re i te rar de for ma ine quí vo -
ca: a pre mis sa bá si ca, em ter mos téc ni cos, para esta
re vi ta li za ção ser con sis ten te, será um ime di a to e vi -
go ro so au men to na va zão das suas águas. É, por tan -
to, con di ção sine qua non para que se pro ce da a uma
re vi ta li za ção tec ni ca men te cor re ta, ca paz de cor ri gir
as ter rí ve is e cres cen tes ma ze las atu a is e, so bre tu do, 
a al tu ra de re ver ter a ame a ça de mor te par ci al do Ve -
lho Chi co.

De todo esse qua dro, a boa no tí cia é que exis te
so lu ção téc ni ca ple na men te viá vel para se au men tar
a va zão do rio à al tu ra de suas ur gen tes ne ces si da -
des; co nhe cem-se os ca mi nhos para se pro mo ver sua 
ple na e ir re ver sí vel re vi ta li za ção e, por úl ti mo, mas
não por fim, são co nhe ci das as ba ses de um pro je to
ca paz de unir to dos os nor des ti nos, seja dos Esta dos
do a do res, seja dos re cep to res. Re gis tre-se que esse
é um dado a um tem po al vis sa re i ro e ra rís si mo em ou -
tras áre as hí dri cas de gra da das do mun do, para as
qua is, de sa for tu na da men te, não se vis lum bram ne -
nhu ma so lu ção téc ni ca viá vel. Em con tra par ti da, fe liz -
men te, para o Ve lho Chi co a na tu re za lhe pro por ci o na 
o pri vi lé gio ex cep ci o nal da exis tên cia de rios pró xi -
mos a seu cur so, nos qua is se po de ria bus car a va zão 
adi ci o nal de que se res sen te o rio para sua ple na re vi -
ta li za ção e ade qua do pro je to de trans po si ção. Um
pro je to abran gen te ca paz de equa ci o nar os re cur sos
hí dri cos da re gião nor des ti na, o gran de pas so para se 
al can çar a con vi vên cia ple na com as se cas, a exem -
plo do que já ocor re exi to sa men te nas re giões ári das
e semi-ári das de di ver sos pa í ses do mun do. Um pro -
je to, en fim, que pre ser va ria as águas do Ve lho Chi co
para as fu tu ras ge ra ções.

Estra té gi as
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, duas pri -

o ri da des bá si cas têm que ser pre ser va das no equa ci -
o na men to da obra: o re for ço da va zão e a re vi ta li za -
ção  eco ló gi ca e eco nô mi ca  vi san do re cu pe rar a pro -
fun da de te ri o ra ção do cur so atu al do rio. Ade ma is,
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cabe re i te rar que sem o vi go ro so re for ço da va zão,
não se po de ria vi a bi li zar um pla no mí ni mo de re vi ta li -
za ção efi ci en te e ir re ver sí vel do rio, ta ma nha a sua
de gra da ção eco ló gi ca, nem, mu i to me nos, se co gi tar
em uma obra ra ci o nal de trans po si ção de sua águas. 

Re vi ta li za ção
Não é pre ci so ser téc ni co ou es pe ci a lis ta para

se aper ce ber da pro fun da de gra da ção do São Fran -
cis co em toda a sua ex ten são, so bre tu do no meio e no 
ba i xo tre chos do rio. Sua ex tre ma de te ri o ra ção é vi sí -
vel e, o que é gra vís si mo, si na li za pro ble mas iden ti fi -
ca dos em inú me ros gran des rios do mun do que hoje
se apre sen tam par ci al men te se cos du ran te as es ti a -
gens, e ou tros tan tos que sim ples men te mor re ram
pela ação de vas ta do ra do ho mem. Se gun do es tu dos
re cen te men te pu bli ca dos pelo res pe i tá vel Worl -
dwatch Insti tu te, em se man ten do o atu al es ta do de
agres são a que es tão sub me ti dos, 50% dos rios do
ter ce i ro mun do de sa pa re ce rão nos pró xi mos 30
anos.

Já se co men tou aqui a trá gi ca si tu a ção da foz do 
Ve lho Chi co, mas os sin to mas de sua de gra da ção se
en con tram em toda a ex ten são. A co me çar pela pró -
pria nas cen te do rio, na Ser ra da Ca nas tra, cuja si tu a -
ção de aban do no de i xou alar ma dos os de pu ta dos in te -
gran tes da co mis são cons ti tu í da para ana li sar a vi a bi li -
da de da trans po si ção, em re cen te vi si ta à área. Ade ma -
is, os par la men ta res fo ram in for ma dos que 80% da ve -
ge ta ção ori gi nal da par te do rio em Mi nas Ge ra is foi
des ma ta da. Tam bém fo ram aler ta dos quan to à ação de -
vas ta do ra dos ga rim pe i ros, lan çan do mer cú rio e fer ro
no rio, pro vo can do a mor te de al guns dos seus aflu en -
tes. Sem con tar que no rio das Ve lhas são lan ça dos es -
go tos de mais de 2 mi lhões de belo ho ri zon ti nos, além
dos re sí du os da mi ne ra ção ao lon go de 300km, an tes
de de sem bo car no São Fran cis co. 

A ques tão que se co lo ca é: di an te da ex pe riên -
cia vi ven ci a da na re cu pe ra ção de ou tros rios e, le van -
do em con ta as par ti cu la ri da des do São Fran cis co,
qua is as ações que de ve ri am ser em pre en di das?
Sem se ter a pre ten são de es go tar um as sun to tão
com ple xo, vale re la ci o nar uma sú mu la de suas prin ci -
pa is abor da gens:

a) a pre mis sa bá si ca, sem a qual to das 
as ações se rão inó cu as, é pro mo ver-se vi -
go ro so au men to da va zão do rio;

b) o re flo res ta men to das suas mar -
gens;

c) o com ba te às ca u sas da ero são;

d) o de sas so re a men to da ca lha do rio;
e) a re mo ção das ilhas de are ia;
f) a res ta u ra ção da na ve ga bi li da de;
g) a re cu pe ra ção das la go as na tu ra is;

Com ple men tar men te, ter-se-ia que con si de rar
a cons tru ção da Hi dro e lé tri ca Pão de Açú car, des de
que acom pa nha da de um cor re to pro je to de pro te -
ção am bi en tal e, par ti cu lar men te, de apo io à po pu la -
ção re si den te das mar gens do rio, no tre cho com -
pre en di do en tre essa nova bar ra gem e a Hi dro e lé tri -
ca de Xin gó.

Para com pen sar o pro gres si vo em po bre ci men to 
da po pu la ção ri be i ri nha, es pe ci al men te os pes ca do -
res pre ju di ca dos pela que da da pis co si da de do rio,
em face da di mi nu i ção acen tu a da dos se di men tos
nas suas águas, pro mo vi da pela cons tru ção das hi -
dro e lé tri cas, se ri am cri a das adi ci o nal men te as con di -
ções para im plan ta ção de um mo der no pólo de aqüi -
cul tu ra pú bli ca e pri va da, ca paz de ge rar, a mé dio pra -
zo, cen te nas de mi lha res de no vos em pre gos. Se -
guin do, a pro pó si to, o edi fi can te exem plo da Chi na,
que só no se tor man tém 6 mi lhões de em pre gos.

Re for ço da va zão
Há dois me i os ca pa zes de ge rar o re for ço da va -

zão do rio São Fran cis co: a trans po si ção das águas
do To can tins (que dis põe de uma va zão ex cep ci o nal
de 11.000 m3/s); ou apro xi ma da men te dos aflu en tes
do pró prio São Fran cis co e dos rios Pa ra ná e To can -
tins. Qu an to à pri me i ra al ter na ti va, a trans po si ção di -
re ta men te das águas do To can tins, que à pri me i ra vis -
ta pa re ce ló gi ca, to dos os es tu dos já re a li za dos so bre
o as sun to se re ve la ram in viá ve is den tro do uni ver so
téc ni co co nhe ci do, pela ele va dís si ma al tu ra de adu -
ção. Com re fe rên cia à se gun da op ção, além de ser
me nos one ro sa, per mi ti ria sua im plan ta ção por eta -
pas, ao lon go de dez a quin ze anos, em bo ra com os
pri me i ros efe i tos al can ça dos a cur to pra zo, in clu si ve a 
pró pria trans po si ção, cuja va zão au men ta ria pro gres -
si va men te. Para efe i to des sa aná li se, fo ram se le ci o -
na dos os se guin tes aflu en tes:

RIO SÃO
FRANCISCO 

RIO
PARANÁRI

RIO
TOCANTINS

a) Pa ra ca tu (MG) a) Gran de (MG) a) Pe i xe

b) Uru cu ia (MG) b) Pa ra na í ba (MG) b) Pe i xi nho

c) Ca ri nha nha ( MG+BA) c) S. Mar cos (MG) c) Bal sas

d) Gran de (BA) d) Ga lhão

e) Te qui taí (BA) e) Sono

f) Cor ren tes (BA)
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Com a con clu são das obras, se ria ob ti da uma
va zão adi ci o nal de 1.000 m3/s, so bre a va zão do rio, 
após So bra di nho, em tor no de 2.060 m3/s. 

Be ne fí ci os pela adi ção de 11.000 m3/s
a) Ener gé ti co: vi a bi li za ria 106 pe que nas e mé di -

as hi dro e lé tri cas nas obras de bar ra men to dos 13 rios 
aflu en tes con si de ra dos e com o equa ci o na men to glo -
bal dos re cur sos hí dri cos no semi-ári do  que se ri am
trans fe ri dos para o se tor pri va do  ge ran do 11.000mw.
Isso sig ni fi ca ria au men tar em mais de100% o po ten -
ci al hi dro e lé tri co im plan ta do pela CHESF nos 50 anos 
de sua exis tên cia no Nor des te, cuja ca pa ci da de ins ta -
la da, hoje, gera 10.704mw. Re le va-se que a cri se
ener gé ti ca se cons ti tui um dos mais sé ri os gar ga los,
que po de rão im pe dir a al me ja da ala van ca gem eco nô -
mi ca bra si le i ra, além do que a ener gia hi dro e lé tri ca
tem um cus to mé dio cor res pon den te a qua se me ta de
da ter mo e le tri ci da de, hoje apon ta da como uma das
sa í das para a cri se na ci o nal do se tor.

b) Acrés ci mo de um po ten ci al ir ri gá vel do São
Fran cis co dos atu a is 800.000 hec ta res para mais de
2.400.000 hec ta res (sen do me ta de no Nor des te se -
ten tri o nal), po den do ge rar mais de 3 mi lhões de em -
pre gos;

c) Se ri am in tro du zi dos cen te nas de qui lô me tros
na ex ten são na ve gá vel do rio, cri a das ex ten sas hi dro -
vi as no Nor des te Se ten tri o nal e re cu pe ra das as de -
ma is hi dro vi as exis ten tes, como a prin ci pal de las, en -
tre a ci da de mi ne i ra Pi ra po ra e a ba i a na Ju a ze i ro,
hoje tão des tru í da, e a re gião com pre en di da en tre a
hi dro e lé tri ca do Xin gó e o Oce a no Atlân ti co, cujo as -
so re a men to já qua se im pe de a na ve ga ção. Seus re -
fle xos na eco no mia po dem ser ava li a dos quan do se
sabe que o cus to para trans por tar car gas pe las hi dro -
vi as equi va le a 1/10 do cus to do trans por te ro do viá rio;

d) Pro mo ve ria a re cu pe ra ção de mais de 70 la -
go as que ha vi am nas mar gens do rio e ser vi am para a 
re pro du ção de pe i xes, mu i tos dos qua is fo ram ex tin -
tos por con ta do de sa pa re ci men to des sas la go as;

e) Se ri am cri a das as con di ções para se ex tir par
a mi sé ria ab so lu ta da re gião mais po bre do Bra sil,
com um for mi dá vel efe i to mul ti pli ca dor na eco no mia. 

Jus ti fi ca ti vas para uma pro pos ta tec ni ca -
men te cor re ta

Sr. Pre si den te,
I – Se ri am pro por ci o na dos os me i os para fi nal -

men te se vi a bi li zar a ple na con vi vên cia da po pu la ção
do semi-ári do nor des ti no com as se cas. Re gis tre-se
que, em mé dia, cada ano de seca cus ta ao Te sou ro
Na ci o nal cer ca de R$2 bi lhões em as sis tên cia emer -

gen ci al  sem que en vol va ne nhu ma obra per ma nen te 
e, no mí ni mo, quan tia cor res pon den te a R$3 bi lhões
pela per da da sa fra e pre ju í zos in di re tos. 

II – Se gun do re cen te le van ta men to me ti cu lo so
do es cri tor ce a ren se Mar co Antô nio Vil la, nes tes úl ti -
mos 150 anos mor re ram no mí ni mo 3 mi lhões de nor -
des ti nos em de cor rên cia das se cas que se aba te ram
na re gião, sem con tar os inú me ros mi lhões que te ri -
am mor ri do se não ti ves sem emi gra do.

III – Os es tu dos bá si cos re a li za dos pelo pro je to
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal e di men si o na -
men tos téc ni cos se ri am apro ve i ta dos em gran de par -
te. Ape nas os ca na is prin ci pa is, a par tir de Ca bro bó e
Ita pa ri ca, se ri am am pli a dos de 127m3/s para pelo me -
nos 300 m3/s, numa obra de fi ni ti va e não ape nas pa li -
a ti va, que, ao con trá rio, es ta ria con clu í da no má xi mo
em 10 anos.

IV – Evi den te que em qua is quer cir cuns tân ci as
ha ve ri am de ser am pli a dos os es tu dos do EIA –
RIMA, já con tra ta do, para uma abor da gem não ape -
nas teó ri ca, atra vés de ma pas, mas pra ti ca da di re ta -
men te no cam po, aus cul tan do-se a po pu la ção en vol -
vi da pe los efe i tos da obra. Além da con tra ta ção de um 
novo RIMA para as re giões do mé dio e ba i xo São
Fran cis co. 

V – O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
es ta ria agin do em con so nân cia com os prin cí pi os de -
fen di dos por im por tan te do cu men to, que so le ne men -
te con vi dou a to dos os go ver nan tes da re gião e seu
Mi nis tro do Meio Ambi en te a as si na rem, no iní cio da
sua pri me i ra ges tão, de no mi na do Com pro mis so pela
vida do São Fran cis co. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, nele são
pro cla ma das, de modo res pon sá vel e en fá ti co, as se -
guin tes con clu sões:

”O rio está do en te. Sua vida está sob a ame a ça
da ação pre da do ra do ho mem“. 

”A ago nia do São Fran cis co é uma agres são à
cons ciên cia na ci o nal“.

Re co men dan do, ain da, ”dar con ti nu i da de aos
es tu dos re la ti vos ao pro je to de trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co, de acor do com cri té ri os
de sus ten ta bi li da de e uso múl ti plo do seu po ten ci al
hí dri co“. 

VI – Agir de for ma di fe ren te, como pre vê a pro -
pos ta mi nis te ri al de trans po si ção, se ria uma tra i ção
aos prin cí pi os ex pos tos no do cu men to su pra ci ta do,
que é o mais im por tan te ja ma is es cri to so bre o São
Fran cis co, seja pelo seu con te ú do, seja pela re pre -
sen ta ti vi da de dos sig na tá ri os. 
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VII – Bas ta ria ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
em es pe ci al ao Iba ma, a quem está sub me ti do a aná -
li se do in com ple to (para di zer o mí ni mo) EIA-RIMA
pro pos to – ain da que não con si de ras se suas ab sur -
das omis sões eco ló gi cas – se li mi tar a fa zer cum prir
os ter mos da re co men da ção pre si den ci al con ti da no
Com pro mis so pela vida do São Fran cis co, para que o
de sas tro so pro je to do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal fos se li mi nar men te re cu sa do. Ao con trá rio, sua
apro va ção se ria uma agres são do IBAMA ao seu pas -
sa do de ri go ro sa de fe sa do meio am bi en te da na ção
bra si le i ra. 

VIII – O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so 
se ria imor ta li za do pela sua vi são de es ta dis ta, por ser 
o pri me i ro go ver nan te bra si le i ro a pla ne jar, ini ci ar e
tor nar ir re ver sí vel uma obra de fi ni ti va, a fim de per mi -
tir a de ze nas de mi lhões de nor des ti nos con vi ve rem
nor mal men te, e de for ma dig na, com as se cas, tal
como fi ze ram o Pre si den te Ro o se velt na dé ca da de
30, no Oes te ame ri ca no, e Indi ra Gand hi, com a im -
plan ta ção da Re vo lu ção Ver de na Índia.

IX – O tem po para exe cu ção da pri me i ra eta pa
das obras, in clu in do a trans po si ção – que já aten de ria 
a de man da emer gen ci al dos es ta dos do Nor des te Se -
ten tri o nal – se ria se me lhan te ao tem po pre vis to para
con clu ir a atu al pro pos ta mi nis te ri al.

X – Se ria apro va da uma lei no con gres so, ga -
ran tin do os re cur sos or ça men tá ri os pelo nú me ro de
anos pre vis tos para sua ple na cons tru ção.

XI – Se ria ga ran ti da a pre ser va ção do rio São
Fran cis co, a ma i or ri que za dos nor des ti nos, afas tan -
do de fi ni ti va men te os ris cos de sua mor te, tal como
pre co ni zam re no ma dos es tu di o sos.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, fi nal -
men te, vale res sal tar, mais uma vez, a nos sa pre o cu -
pa ção: ”a con ti nu ar o avan ço da cu nha sa li na, den tro
de pou co tem po es ta rá sob ris co a Adu to ra Ser ta ne ja
que abas te ce de água Ara ca ju e to dos os mu ni cí pi os
dos Ser tões Ala go a no e Ser gi pa no, pro vo can do con -
se qüên ci as ca tas tró fi cas“.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho a esta
tri bu na no va men te para tra tar da ques tão da Su de ne. 

Na ter ça-fe i ra, dia 27, su ce deu-me na tri bu na o
Se na dor Edi son Lo bão, vice-pre si den te des ta Casa,
ex-go ver na dor do Ma ra nhão e me hon rou com o es tí -
mu lo a man ter a luta pela ma nu ten ção da Su de ne. 

Di zia o Se na dor Lo bão que nós do Nor des te, e
nos sos ir mãos do Nor te, de ve ría mos nos unir nes sa

luta con tra a ex tin ção da Su de ne e, mu i to mais do que 
isso, con tra o fim dos in cen ti vos fis ca is e tudo aqui lo
que pos sa be ne fi ci ar não ape nas o Nor des te, mas a
Ama zô nia e a re gião Nor te do país. 

Será que os tec no cra tas do go ver no fe de ral
que rem mes mo pro vo car uma se ces são na Re pú bli -
ca? Qu e rem fra tu rá-la? Man ter os ca mi nhos obs tru í -
dos do Nor te-Nor des te para o de sen vol vi men to, sua
eco no mia amar ra da a uma es tru tu ra ar ca i ca e de for -
ma da? 

A quem in te res sa isso?
Em apar te ao Se na dor Lo bão, o Se na dor Gil -

ber to Mes tri nho, ex-go ver na dor do Ama zo nas – e no -
tem, ca ros Co le gas, Sr. Pre si den te, a qua li fi ca ção dos 
par la men ta res que têm se ma ni fes ta do so bre o as -
sun to - re ve lou sua in com pre en são com re la ção às in -
ten ções do Go ver no. Trou xe à luz o Se na dor Mes tri -
nho in for ma ções im por tan tes. 

É ver da de que a car ga de in cen ti vos fis ca is já foi 
de 50% e hoje está re du zi da a 18%; tam bém é ver da -
de que es ses in cen ti vos não são obri ga tó ri os, mas fa -
cul ta ti vos na op ção das pes so as ju rí di cas de cla ran tes 
do Impos to de Ren da. Mas, isso não quer di zer que o
Mi nis té rio da Fa zen da li be re os re cur sos des ti na dos
pe los con tri bu in tes aos ór gãos de ma ne i ra in con ti -
nen te, ou seja, tão logo es tes re cur sos che guem aos
co fres da Re ce i ta Fe de ral. 

Qu an do li be ra, o faz com atra so.
A fi lo so fia do prin cí pio que cons ti tu iu a Re pú bli -

ca e a Fe de ra ção, cum pri do até mes mo em re gi mes
au to ri tá ri os, pre mia o es for ço con tra as de si gual da -
des re gi o na is. É a base de sus ten ta ção de nos so
Esta do. 

Tem ra zão o Se na dor Ger son Ca ma ta que, em
apar te ao Se na dor Lo bão, lem brou que so men te o
sa ne a men to do Ba nes pa, em São Pa u lo, e o giro da
dí vi da da pre fe i tu ra de São Pa u lo e do Go ver no do
Esta do de São Pa u lo con su mi ram o do bro de re cur -
sos que a União des ti nou ao Nor des te em 50 anos de
Su de ne. 

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, a dis cri mi na ção 
é a mais odi o sa ma ni fes ta ção do gê ne ro hu ma no.
Ten tar es ca mo te ar a con cen tra ção eco nô mi ca com a
ale ga ção de que em tal ou qual re gião, em tal ou qual
agên cia de de sen vol vi men to, pre pon de ra a cor rup -
ção é hi po cri sia. So cor ro-me do bri lho de meu Co le ga 
Ger son Ca ma ta no va men te: ”Em vez de se pu nir o
pe ca dor, pune-se o ter ri tó rio onde o pe ca dor co me teu 
o pe ca do“. E acres cen to: em que pe da ço de ter ra des -
te país, des gra ça da men te, não se co me te o pe ca do
da cor rup ção?
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Acho que, no bojo da ten ta ti va do go ver no de
ex tin guir as agên ci as de de sen vol vi men to do Nor te e
Nor des te, está em bu ti da uma ma no bra mais si nis tra,
mais gra ve, mais aten ta tó ria con tra o prin cí pio da Re -
pú bli ca. Ao ten tar atin gir a Su de ne e a Su dam, o go -
ver no se in sur ge con tra o in cen ti vo fis cal.

É isso, meus ami gos. 
Nos sas au to ri da des eco nô mi cas tão ci o sas de

seu mo de lo li be ral ou ne o li be ral, tão obe di en tes do
mo de lo da es co la de Chi ca go, fi nal men te en con tra -
ram o pre tex to de fi ni ti vo para en ter rar de vez a ins ti tu i -
ção do in cen ti vo fis cal. 

Encon tra ram a for ma de fi ni ti va para re ti rar o
Esta do de seu pa pel so be ra no de equi li brar o de sen -
vol vi men to. De so cor rer as re giões mais atra sa das.
Com isso, es tão a in cen ti var a au to fa gia da guer ra fis -
cal en tre os Esta dos. Esta sim cor ro si va, por que em -
bu te a re nún cia fis cal, aten ta tó ria ao prin cí pio de re -
pú bli ca fe de ra ti va.

O que se pre ten de é de i xar o Nor te e o Nor des -
te ao sa bor do mer ca do eco nô mi co e se con cen trar
os es for ços eco nô mi cos da Na ção no Sul-Su des te.
Ain da que es tas re giões te nham al can ça do um de -
sen vol vi men to de in fra-es tru tu ra e de in ves ti men tos
de ver bas fe de ra is nos úl ti mos 50 anos, in fi ni ta men -
te su pe ri or a tudo o que foi apli ca do no Nor te e no
Nor des te. 

É in jus to co lo car-se em ques tão esta dis pu ta
re gi o nal. É imo ral pa tro ci nar tal dis pu ta. 

O Se na dor Car los Be zer ra in for mou a este ple -
ná rio que 60% dos em pre gos de seu Esta do, o Mato
Gros so, são ori gi ná ri os de pro je tos da Su dam. Não
sei in for mar com pre ci são se este per cen tu al pode
se apli car ao Nor des te. Mas, pos so re i te rar que fo -
ram com pu ta dos mais de cin co mi lhões de em pre -
gos ge ra dos por pro je tos da Su de ne. 

Sr. Pre si den te, toda e qual quer pes qui sa que
se re a li ze no Bra sil, in de pen den te men te do ór gão de 
opi nião pú bli ca, apon ta que a re i vin di ca ção ma i or
dos bra si le i ros, em to das as re giões do país, é o em -
pre go.

E o go ver no do pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so in sis te em se guir sua sina de con tra ri ar o de -
se jo do povo e se in sur ge con tra a cri a ção de em pre -
gos. Insur ge-se con tra a ação pri má ria de lu tar con tra
os de se qui lí bri os re gi o na is e, não sa tis fe i to em se car
os par cos re cur sos que per mi te che gar ao Nor des te,
ain da pre ten de eli mi nar esse mo des to ins tru men to,
lan çan do a re gião à cru el da de do mer ca do. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os

tra ba lhos, lem bran do as 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 RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 131, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 8, 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 83, de 2001, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú dio Co -
e lho), que 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 no ven ta e dois mi lhões, qua tro cen tos e
se ten ta e oito mil, qua tro cen tos e vin te e dois eu ros
jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – 
BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel do Pan ta nal – 1ª
Fase.

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 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000

Se gun da 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 10, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (imu ni da de tri bu tá ria
para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 3 –

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 1995

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 207, de 1995, de au to -
ria do Se na dor Jú lio Cam pos, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 -
Có di go Pe nal, e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as (tra -
ba lho es cra vo), ten do

Pa re ce res sob nºs:
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– 76, de 1997, 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; e

– 778, de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a Emen da nº 1-Plen) Re la -
tor: Se na dor Ra mez Te bet, pelo ar qui va men to da ma -
té ria.

– 4 –

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADONº 206, DE 1995

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 206, de 1995, de
au to ria do Se na dor Hum ber to Lu ce na, que dis põe so -
bre a alo ca ção, em de pó si tos es pe ci a is re mu ne ra dos, 
de re cur sos da dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor - FAT, na Ca i xa Eco nô mi ca 
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 52, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Car los Wil son, 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.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 290, de 1999 (nº 184/99, 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 Je qui ti bá 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
Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 355, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 4, de 2000 (nº 96/99, 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 Cul tu ra de Gu a í ra 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 Gu a í ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 524, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ções da Se na do ra He lo í sa He le na e

dos Se na do res Jef fer son Pe res, Ge ral do Cân di do e
Pe dro Si mon.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 5, de 2000 (nº 101/99, 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 Pi ra ti nin ga de Pi ra ju 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 Pi ra ju, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 852, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 19, de 2000 (nº 258/99, 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 So ci e da de Rá dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão,
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 788, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 147, de 2000 (nº 331/99, 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 Ra i nha da Paz 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.094, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val mir Ama -
ral, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 23
mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 27ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de abril 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. Ja der Bar ba lho e Car los Wil son

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 
Ma ga lhães – 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 – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – 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 – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba -
lho – 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 – José Ro -
ber to Arru da – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e -
lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – 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 –
Ra mez Te bet – 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 meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Tas so Ro sa do – Te o to 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 (Car los Wil son) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 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

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA  DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI INICIAL DA 
CÂMARA Nº 20, DE 2001

(Nº 4.194/2001, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ro do via Go ver na dor
Má rio Co vas” a BR-101.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Go ver na dor

Má rio Co vas” a Ro do via BR-101, em toda a sua ex -
ten são.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.194, DE 2001

De no mi na “Ro do via Má rio Co vas” a
BR-101.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Má rio Co vas”

a Ro do via BR-101, em toda sua ex ten são.
Art. 2º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ontem, mor reu Má rio Co vas. Uma do en ça que
nas ceu ocul ta e con tra a qual não fo ram bas tan tes a
me di ci na, a co ra gem do Go ver na dor e as ora ções do
povo, pri vou o país de um ho mem pú bli co que se tor -
nou re fe rên cia na ci o nal de dig ni da de e hon ra dez.

Por toda sua car re i ra po lí ti ca, ini ci a da ofi ci al -
men te em 1962, de mons trou cla re za de prin cí pi os,
éti ca e pro fun da sen si bi li da de so ci al. Como De pu ta do 
Fe de ral, Pre fe i to de São Pa u lo, Se na dor e Go ver na -
dor de Esta do, ga nhou a ad mi ra ção mes mo dos mais
con vic tos ad ver sá ri os. Foi cas sa do, ga nhou al gu mas
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ele i ções, per deu ou tras, mas nun ca dis tan ci ou-se do
ca mi nho que, ain da jo vem, ob ser van do os de ba tes na 
Câ ma ra Mu ni ci pal de San tos, tra çou para si: fa zer da
po lí ti ca um meio para pro mo ver o bem pú bli co.

A ho me na gem que pre ten de mos pres tar a Má -
rio Co vas, cer ta men te, é pe que na ante tan to em pe -
nho e de di ca ção que o Go ver na dor em pres tou a seu
país. De toda sor te, acre di ta mos que so men te uma
ro do via como a BR-101, que abra ça o li to ral do país,
de nor te a sul, pas san do por sua que ri da ci da de na -
tal, San tos, se ria dig na de os ten tar o nome de tão
ilus tre e ama do bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 7 de mar ço de  2001. – De pu -
ta do Mar cus Vi cen te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2001

(Nº 674/2000, 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 ci o nal São Pe dro 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
Ara gua í na, 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 172, de 16 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal São Pe dro 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
Ara gua í na, Esta do do To can tins.

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 824, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 172, de 16 de maio de 2000 –
Fun da ção Edu ca ci o nal São Pe dro, na ci da de de Ara -
gua í na – TO;

2 – Por ta ria nº 173, de 16 de maio de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va San ta Cla ra, na ci da de de Ca -
nin dê – CE; e

3 – Por ta ria nº 174, de 16 de maio de 2000 –
Fun da ção Na ci o nal da Cul tu ra Ne gra e Mis ci ge na -
ções Bra si le i ras, na ci da de de Ca pa ne ma — PA.

Bra sí lia, 15 de ju nho de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM nº 151/MC

Bra sí lia, 26 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so Admi -

nis tra ti vo nº 53000.006117/99, de in te res se da Fun da -
ção Edu ca ci o nal São Pe dro, ob je to de per mis são 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ara gua í na, Esta do do To can tins.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cla ro nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 172 DE 16 DE MAIO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art 13, § lº, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di -
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996 e ten do 
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53000.006117/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca -
ci o nal São Pe dro para exe cu tar, pelo pra zo de 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 do Ara gua í na,
Esta do do To can tins.

Art 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.
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Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos Le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º art. 223 da Cons ti tu i ção

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 135/2000-DSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.006117/99
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti vo São Pe dro
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para

ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men -
te edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

Fun da ção Edu ca ci o nal São Pe dro, com sede na 
ci da de de Ara gua í na, Esta do do To can tins, re quer lhe 
seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la da, com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na lo ca li da de de
Ara gua í na, Esta do do To can tins, me di an te a uti li za -
ção do ca nal 243 E, Clas se A4, pre vis ta no Pla no Bá -
si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis -
tra dos no Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, em 13
de ju lho de l999, na Co mar ca de Ara gua í na, no Esta -
do do To can tins, sob nº 1.745, Li vro A – 06, fls nº 209 a
210, Pro to co lo sob o nº 1.953, li vro A-nº 6, fls. 066, al -
te ra do nos ter mos das – mo di fi ca ções pro pos tas no
es ta tu to apre sen ta do e ata de re u nião ane xa dos ao
pro ces so re gis tra dos no mes mo Re gis tro Ci vil, pre en -
chem os re qui si tes do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en -
con tram de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra -
di o di fu são.

5. O Con se lho Di re tor com man da to de dois
anos, de acor do com o art. 8º dos Esta tu tos, está as -
sim cons ti tu í do:

Con se lho Di re tor
Car gos No mes
Di re tor Pre si den te Edson Car va lho Alen car
Vice-Pre si den te      Car los Ce sar Pe re i ra de Ma ce do
Se cre tá ria Van der léia Bri to Mi ran da
Di re tor Te sou re i ro José Car los Go mes
1º Su plen te Ma no el Car mo San tos
2º Su plen te Ge o vá Sil va Lima

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen -
ta ção ju di ci al e ex tra-ju dí ci al da re que ren te é com -
pe tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, com ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21)

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13
§ 1º  É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos".

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri -
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
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dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ço de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 17 de abril de 2000. – Ma ria Anto ni e ta

de Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF – 5419.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 19 de abril de 2000. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ra di o di fu -

são.
Bra sí lia, 24 de abril de 2000. – Antô nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ser vi ços de Ra -
di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 24, abril de 2000. – Pa u lo Me ni cuc ci,
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2001

(Nº 482/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor 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 Ro mê nia so bre Co o -
pe ra ção na Área do Com ba te à Pro du ção 
e ao Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ao uso Inde -
vi do e à Far ma co de pen dên cia, ce le bra do
em Bu ca res te, em 22 de ou tu bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor 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 Ro mê nia so bre Co o pe ra ção na Área do Com -
ba te à Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes
e Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ao uso Inde vi do e à Far -
ma co de pen dên cia, ce le bra do em Bu ca res te, em 22
de ou tu bro de 1999.

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 re vi são do re fe ri do Acor do, 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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA ROMÊNIA SOBRE

COOPERAÇÃO NA ÁREA DO COMBATE À
PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS AO USO INDEVIDO E A 

FARMACODEPENDÊNIA.

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Ro mê nia (do ra van te de no mi na -

dos “Par tes Con tra tan tes”),
No es pí ri to das re la ções de ami za de e co o pe ra -

ção exis ten tes en tre os dois pa í ses;
Re co nhe cen do a im por tân cia da co o pe ra ção in -

ter na ci o nal na pre ven ção e no com ba te efe ti vo ao trá fi -
co ilí ci to de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas;

Cons ci en tes de que o uso in de vi do de en tor pe -
cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas cons ti tui gra ve
ame a ça à sa ú de e ao bem-es tar dos res pec ti vos po -
vos, além de ser um pro ble ma que afe ta as es tru tu ras
po lí ti cas, eco nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is de to dos os
pa í ses;

De con for mi da de com as pre vi sões da Con ven -
ção úni ca so bre Entor pe cen tes (Nova York, 30 de
mar ço de 1961), as sim como foi  emen da da pelo Pro -
to co lo de 1972 (Ge ne bra, 25 de mar ço), da Con ven -
ção so bre Subs tân ci as Psi co tró pi cas (Vi e na, 21 de fe -
ve re i ro de 1971), da Con ven ção con tra o Trá fi co Ilí ci to 
de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas (Vi e -
na, 20 de de zem bro de 1988) ela bo ra das no âm bi to
das Na ções Uni das, bem como de ou tros do cu men -
tos in ter na ci o na is so bre a ma té ria. 

Acor da ram o se guin te:

Arti go 1

1. As Par tes Con tra tan tes, res pe i tan do as res -
pec ti vas le gis la ções e as con ven ções in ter na ci o na is
das qua is são par tes, man te rão ca na is de co o pe ra -
ção na re a li za ção de pro gra mas Con jun tos para:

a) o com ba te à pro du ção e ao trá fi co ilí ci to de
en tor pe cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas, a in ves ti -
ga ção das pes so as e das or ga ni za ções im pli ca das
nes sas ati vi da des:

b) a pre ven ção do uso in de vi do dos en tor pe cen -
tes e subs tân ci as psi co tró pi cas e a re a bi li ta ção das
pes so as far ma co de pen den tes.
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Arti go 2

1. Para atin gir os ob je ti vos re fe ri dos no Arti go I,
as Au to ri da des Com pe ten tes, de sig na das pe las Par -
tes Con tra tan tes no Arti go IV, obe de ci das as dis po si -
ções de suas le gis la cões na ci o na is em vi gor, de sen -
vol ve rão as se guin tes ati vi da des:

a) in ter câm bio de in for ma ções so bre tra fi can tes
de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas;

b) a tro ca de in for ma ções so bre pro gra mas de
pre ven ção do uso in de vi do e tra ta men to dos far ma co -
de pen den tes, as sim como so bre o con tro le de pre cur -
so res e subs tân ci as quí mi cas uti li za das na fa bri ca ção 
de en tor pe cen tes e de subs tân ci as psi co tró pi cas;

c) in ter câm bio de le gis la ção, do cu men ta ção e
pu bli ca ções so bre pes qui sas ci en tí fi cas nas áre as de
in te res se co mum;

d) in ter câm bio de in for ma ções so bre re gis tro
cri mi nal e sen ten ças de con de na ção pro nun ci a das
con tra nar co tra fi can tes.

2. To das as in for ma ções men ci o na das se rão
for ne ci das me di an te so li ci ta ção es pe cí fi ca di ri gi da à
Au to ri da de Com pe ten te. As in for ma ções for ne ci das
te rão ca rá ter re ser va do, não po den do ser trans mi ti -
das a uma ter ce i ra par te, nem fe i tas pú bli cas.

Arti go 3

Com vis tas à con se cu ção dos ob je ti vos do pre -
sen te Acor do, os re pre sen tan tes das au to ri da des de -
sig na das pe las duas Par tes Con tra tan tes po de rão re -
u nir-se para:

a) ela bo rar e pro por às Par tes Con tra tan tes pro -
gra mas con jun tos nos do mí ni os tra ta dos nes te Acor -
do; e

b) ava li ar o es ta do do cum pri men to dos res pec -
ti vos pro gra mas con jun tos de ação.

Arti go 4

As Par tes Con tra tan tes de sig nam como Au to ri -
da des Com pe ten tes para a co or de na ção das ati vi da -
des pre vis tas no pre sen te Acor do:

Pela Par te bra si le i ra:
a) o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e a Se -

cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas.
Pela Par te ro me na:
a) no do mí nio do trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes

e subs tân ci as psi co tró pi cas e do con tro le dos pre cur -
so res, o Mi nis té rio do in te ri or;

b) para a pre ven ção do uso in de vi do de en tor pe -
cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas e a re a bi li ta ção

dos far ma co de pen den tes, o Mi nis té rio da Sa ú de e o
Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pro te ção So ci al.

Arti go 5

1. Para as se gu rar a li ga ção ope ra ci o nal, as Au -
to ri da des Com pe ten tes de sig na rão, cada uma, um
ofi ci al de li ga ção, de cuja no me a ção da rão ciên cia
mu tu a men te em um pra zo de 30 dias a par tir da data
da en tra da em vi gor do pre sen te Acor do.

2. Para con cre ti za ção da co o pe ra ção pre vis ta
nos Arti gos 1 e 2 do pre sen te Acor do, as Au to ri da des
Com pe ten tes con cor dam em ava li ar, sem pre que ne -
ces sá rio, a exe cu ção do pre sen te Acor do, e re a li za -
rão as con sul tas ne ces sá ri as para aper fe i ço ar sua
apli ca ção.

3. Qu al quer con tro vér sia que pos sa sur gir da
apli ca ção do pre sen te Acor do será so lu ci o na da di re -
ta men te pe las Par tes Con tra tan tes.

Arti go 6

1. Qu al quer das Par tes Con tra tan tes se re ser va
o di re i to de re cu sar o cum pri men to de uma so li ci ta ção 
es pe cí fi ca de in for ma ção, se con si de rar que um tal
pe di do po de ria pre ju di car sua so be ra nia ou se gu ran -
ça na ci o nal ou in frin gir a lei in ter na ou ou tras obri ga -
ções as su mi das em acor dos in ter na ci o na is.

2. Nes te caso a re cu sa será no ti fi ca da à ou tra
Par te Con tra tan te no mais cur to pra zo pos sí vel.

Arti go 7

As des pe sas in cor ri das na exe cu ção do pre sen -
te Acor do se rão re gu la das de co mum acor do en tre as 
Par tes Con tra tan tes.

Artigo 8

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor na data
do re ce bi men to da se gun da co mu ni ca ção por via di -
plo má ti ca, na qual se in for ma o cum pri men to dos re -
qui si tos cons ti tu ci o na is e da le gis la ção in ter na ne ces -
sá ri os para sua apro va ção.

2. O Acor do per ma ne ce rá em vi gor por 4 (qua -
tro) anos, sen do pror ro ga do au to ma ti ca men te por pe -
río dos igua is de 4 (qua tro) anos.

3. O pre sen te Acor do será mo di fi ca do por de ci -
são mú tua das Par tes Con tra tan tes. As emen das en -
tra rão em vi gor na for ma do pa rá gra fo 1 des te Arti go.

4. O pre sen te Acor do po de rá ser de nun ci a do
por qual quer das Par tes Con tra tan tes me di an te uma
no ti fi ca ção por es cri to à ou tra Par te Con tra tan te. A
de nún cia terá efe i to 6 (seis) me ses após a no ti fi ca ção
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sem pre ju í zo dos pro gra mas em im ple men ta ção, que
se rão de sen vol vi dos até a data de sua ex pi ra ção.

Fe i to em Bu ca res te em 22 de ou tu bro de 1999,
em dois exem pla res ori gi na is, cada um nos idi o mas
por tu guês, ro me no e fran cês, sen do to dos os tex tos
igual men te au tên ti cos. Em caso de di ver gên cia de in -
ter pre ta ção, pre va le ce rá o tex to em fran cês. – Wál ter
Fan ga ni el lo Ma i e ro vitch, Se cre tá rio Na ci o nal de
Anti dro gas. (Pelo Go ver no da Re pú bli ca fe de ra ti va do 
Bra sil.) Mir cea Mu re san – Se cre tá rio de Esta do, Pri -
me i ro-Vice-Mi nis tro, Mi nis tro do Inte ri or. (Pelo Go ver -
no da Ro mê nia.)

MENSAGEM Nº 378, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do 
ente o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Ro mê nia so bre Co o pe ra ção na área de
Com ba te à Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci to de Entor pe -
cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ao Uso Inde vi do
e à Far ma co de pen dên cia, ce le bra do em Bu ca res te,
em 22 de ou tu bro de 1999.

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 16/MRE.

Bra sí lia, 26 de ja ne i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à alta con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia

o ane xo

Acor do de Co o pe ra ção na Área do Com ba te à
Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ao Uso Inde vi do e à Far -
ma co de pen dên cia, ce le bra do em Bu ca res te, em 22
de ou tu bro de 1999.

2. Em con so nân cia com a es tra té gia go ver na -
men tal de com ba ter o nar co trá fi co, de es ti mu lar a
pre ven ção da de man da por dro gas e o tra ta men to
de de pen den tes, o re fe ri do tex to leva em con ta os
di ver sos acor dos so bre o tema fir ma dos pela Bra sil
e a Ro mê nia no âm bi to das Na ções Uni das. No pla -
no bi la te ral, o Acor do visa in cre men tar o re la ci o na -
men to dos dois pa í ses nos es for ços an ti dro ga, por
meio da cri a ção de ca na is ins ti tu ci o na is de co o pe ra -
ção re gu lar.

3. A Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas (SENAD)
par ti ci pou ati va men te da ne go ci a ção do pre sen te
Acor do e apro vou seu tex to fi nal. Com vis tas ao en ca -
mi nha men to do as sun to à apre ci a ção do Po der Le gis -
la ti vo, con for me pre vê o in ci so VIII do Arti go 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to a Vos sa Exce lên cia o
pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal, jun ta -
men te com as có pi as au ten ti ca das do Acor do.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 2001

(Nº 513/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Co -
o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca 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 Ucrâ -
nia, em Kiev, em 15 de no vem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre

Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca 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 Ucrâ nia, em Kiev, em 15 de no vem bro de
1999.

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 re vi são do re fe ri do Acor do, bem 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.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E

 O GOVERNO DA UCRÂNIA SOBRE
COOPERACÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e

O Go ver no da Ucrâ nia (do ra van te de no mi na -
dos “Par tes Con tra tan tes”),

À luz dos ob je ti vos co muns de de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al e de me lho ria da qua li da de de 
vida de seus po vos;

Con si de ran do os be ne fí ci os mú tu os ad vin dos
da co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;
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Re co nhe cen do que o for ta le ci men to da co o pe -
ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca é um dos pi la res das re -
la ções bi la te ra is e ele men to im por tan te de sua es ta -
bi li da de.

Acor da ram o se guin te:

Arti go I

As Par tes Con tra tan tes pro mo ve rão o de sen vol -
vi men to da co o pe ra ção nos cam pos da ciên cia e tec -
no lo gia en tre am bos os pa í ses, com base na igual da -
de e van ta gens mú tua.

Arti go II

As Par tes Con tra tan tes es ti mu la rão o con ta to
en tre ins ti tu i ções dos dois pa í ses nas áre as ci en tí fi ca
e tec no ló gi ca. As Par tes Con tra tan tes re co nhe cem
como ato res da co o pe ra ção: ór gãos es ta ta is, cen tros
de pes qui sa, es ta be le ci men tos de en si no su pe ri or,
em pre sas pú bli cas e pri va das e ou tras ins ti tu i ções de
am bos os pa í ses. Ajus tes Com ple men ta res es pe cí fi -
cos po de rão ser fir ma dos para a exe cu ção de ati vi da -
des mu tu a men te acor da das.

Arti go III

1. As ati vi da des de co o pe ra ção as su mi rão as
se guin tes for mas:

a) de sen vol vi men to de pes qui sa ci en tí fi ca e tec -
no ló gi ca, com even tu al in ter câm bio de equi pa men to
e ma te ri a is de pes qui sa;

b) in ter câm bio de ci en tis tas, pes qui sa do res, pe -
ri tos e téc ni cos para o de sen vol vi men to de pro gra -
mas, pro je tos e ou tras ati vi da des de co o pe ra ção ci en -
tí fi ca e tec no ló gi ca;

c) or ga ni za ção e re a li za ção de se mi ná ri os con -
jun tos e ou tros en con tros de ca rá ter ci en tí fi co e tec -
no ló gi co;

d) in ter câm bio de in for ma ções ci en tí fi cas e tec -
no ló gi cas;

e) qual quer ou tra for ma de co o pe ra ção ci en tí fi -
ca e tec no ló gi ca a ser acor da da en tre as Par tes Con -
tra tan tes.

2. As des pe sas re la ci o na das com a re a li za ção
das ati vi da des pre vis tas no pre sen te Acor do se rão
efe tu a das em ter mos a se rem-de fi ni dos pe las ins ti tu i -
ções co o pe ran tes para cada caso con cre to, se gun do
a dis po ni bi li da de de re cur sos.

Arti go IV

Caso não seja es ti pu la do de ou tra ma ne i ra nos
do cu men tos men ci o na dos no Arti go 2, a co mu ni da de
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca dos dois pa í ses terá aces so

às in for ma ções re sul tan tes das ati vi da des de co o pe -
ra ção re la ci o na das ao pre sen te Acor do, des de que
es sas in for ma ções:

a) não per ten çam ex clu si va men te a uma das
Par tes Con tra tan tes nem se jam pro te gi das por di re i -
tos de pro pri e da de in te lec tu al;

b) não re pre sen tem ma té ria de si gi lo co mer ci al
ou in dus tri al;

c)não se re fi ram a ques tões de se gu ran ça na ci -
o nal.

Arti go V

1. As Par tes Con tra tan tes com pro me tem-se a
ga ran tir a pro te ção e o exer cí cio dos di re i tos de pro -
pri e da de in te lec tu al, em ob ser vân cia à le gis la ção vi -
gen te em seus res pec ti vos pa í ses.

2. As pes so as fí si cas e ju rí di cas de cada uma
das Par tes Con tra tan tes go za rão, no ter ri tó rio da ou -
tra Par te Con tra tan te, dos mes mos di re i tos e me ca -
nis mos de pro te ção le gal re la ci o na dos à pro pri e da de
in te lec tu al, ga ran ti dos pela le gis la ção des sa Par te
Con tra tan te às suas pró pri as pes so as fí si cas ou ju rí -
di cas.

3. Os di re i tos aos re sul ta dos das ati vi da des re la -
ci o na das à co o pe ra ção pre vis ta no pre sen te Acor do
per ten ce rão as ins ti tu i ções co o pe ran tes e re -
ger-se-ão por ins tru men tos ju rí di co acor da dos en tre
as re fe ri das ins ti tu i ções.

Arti go VI

1. Com vis tas à im ple men ta ção do pre sen te
Acor do, as Par tes Con tra tan tes es ta be le ce rão uma
Co mis são Mis ta para Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no -
ló gi ca cu jos ob je ti vos se rão:

a) exa mi nar e apro var re co men da ções para pro -
mo ver a co o pe ra ção, como pre vis ta no pre sen te
Acor do;

b) ela bo rar pro pos tas em áre as pri o ri tá ri as da
co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;

c) ava li ar as ati vi da des de co o pe ra ção em cur -
so, com vis tas a au men tar sua efi ciên cia, e pro por no -
vas áre as de co o pe ra ção.

2. A Co mis são Mis ta re u nir-se-á, al ter na da men -
te em cada um dos pa í ses, em data a ser de ter mi na -
da por meio dos ca na is di plo má ti cos, quan do jul ga do
útil e con ve ni en te por am bas as Par tes Con tra tan tes.

3. A Co mis são Mis ta po de rá cons ti tu ir, sem pre
que ne ces sá rio, gru pos de tra ba lho em áre as es pe cí -
fi cas da co o pe ra ção, bem como no me ar pe ri tos para
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exa mi nar ques tões es pe cí fi cas e for mu lar as re co -
men da ções per ti nen tes.

Arti go VII

No que res pe i ta à co o pe ra ção no âm bi to do pre -
sen te Acor do, cada Par te Con tra tan te de ve rá, com
base em re ci pro ci da de e res pe i ta das suas obri ga -
ções in ter na ci o na is bem como as leis e os re gu la -
men tos na ci o na is:

a) fa ci li tar a tra mi ta ção de pe di dos de vis to para
ci en tis tas, pes qui sa do res, pro fes so res uni ver si tá ri os,
pe ri tos e téc ni cos que tra ba lhem em pro je tos e pro -
gra mas am pa ra dos pelo pre sen te Acor do;

b) fa ci li tar a en tra da e sa í da li vres de di re i tos
adu a ne i ros e ou tros en car gos fis ca is dos equi pa men -
tos e ma te ri a is ne ces sá ri os às ati vi da des con jun tas
no âm bi to do pre sen te Acor do.

Arti go VIII

A co or de na ção-ge ral da co o pe ra ção no âm bi to
des te Acor do está a car go do Mi nis té rio das Re la ções 
Exte ri o res e do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia
(pelo lado bra si le i ro) e do Co mi tê Esta tal da Ucrâ nia
para Ciên cia e Pro pri e da de Inte lec tu al (pelo lado
ucra ni a no).

Arti go IX

1. O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor quan do
as Par tes Con tra tan tes co mu ni ca rem uma à ou tra
que o Acor do foi apro va do em con for mi da de com os
pro ce di men tos le ga is de cada país. A data da úl ti ma
no ti fi ca ção cons ti tu i rá a data da en tra da em vi gor do
pre sen te Acor do.

2. O pre sen te Acor do será vá li do por um pe río do 
de 5 (cin co) anos e será au to ma ti ca men te pror ro ga do 
por pe río dos su ces si vos de 5 (cin co) anos, ex ce to se
uma das Par tes Con tra tan tes no ti fi car à ou tra, por es -
cri to, sua in ten ção de de nun ciá -lo. A de nún cia sur ti rá
efe i to 6 (seis) me ses após a data da re fe ri da no ti fi ca -
ção.

3. A de nún cia do pre sen te Acor do não afe ta rá
os pro je tos e pro gra mas exe cu ta dos no âm bi to do
pre sen te Acor do e não to tal men te con clu í dos no mo -
men to da de nún cia.

Arti go X

As con tro vér si as re la ci o na das à in ter pre ta ção
ou à im ple men ta ção do pre sen te Acor do se rão so lu ci -
o na das por meio de ne go ci a ções en tre as Par tes
Con tra tan tes, sal vo se con vi e rem di ver sa men te.

Fe i to em Kiev, em 15 de no vem bro de 1999, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês,
ucra ni a no e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te
au tên ti cos. Em caso de qual quer di ver gên cia de in ter -
pre ta ção, pre va le ce rá o tex to em in glês.

Ro nal do Mota Sar den berg, Mi nis tro de Esta do
da Ciên cia e Tec no lo gia, pelo Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil – Sta nis lav Dov guiy, Pre si den te 
do Co mi tê de Ciên cia e da Pro pri e da de Inte lec tu al,
pelo Go ver no da Ucrâ nia.

MENSAGEM Nº 388, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84 in -

ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, e tex to do Acor 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 Ucrâ nia so bre Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no -
ló gi ca, ce le bra do em Kiev, em 15 de no vem bro de
1999.

Bra sí lia, 17 de mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em Nº 4/MRE

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2000

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

Te nho a hon ra de sub me ter à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo tex to do Acor do
so bre Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, 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 Ucrâ nia, em Kiev, no dia 15 de
no vem bro de 1999.

2 . A Ucrâ nia é um dos pa í ses que re sul ta ram
das mu dan ças po lí ti cas que ocor re ram na an ti ga
União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti cas
(URSS). Para a an ti ga Re pú bli ca So ci a lis ta So vié ti -
ca da Ucrâ nia apli ca va-se, na qua li da de de es ta -
do-mem bro, o Acor do Bá si co de Co o pe ra ção Ci en -
tí fi ca e Tec no ló gi ca en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil e a União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti -
cas, as si na do em 16 de abril de 1981 e vi gen te
des de de 8 de mar ço de 1982. Após a ex tin ção do
re gi me so ci a lis ta na URSS, o re fe ri do Acor do não
pode ser trans mi ti do e apli ca do com for ça obri ga tó -
ria a um Esta do que re cu pe rou ple na men te a con -
di ção de su je i to do di re i to in ter na ci o nal em ra zão
do des mem bra men to do Esta do Fe de ral do qual fa -
zia par te.
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3. A con clu são de novo Acor do tem o ob je ti vo de 
re gu la men tar a co o pe ra ção bi la te ral bra si le i ro-ucra ni -
a na em ma té ria de ciên cia e tec no lo gia. Inten ta, ain -
da, ajus tar a co o pe ra ção às no vas re a li da des ucra ni -
a na e mun di al. Para tan to, o novo Acor do pre vê a par -
ti ci pa ção ati va tan to do se tor pri va do como do aca dê -
mi co e de or ga nis mos go ver na men ta is nas ati vi da des 
a se rem de sen vol vi das em con jun to pe los dois pa í -
ses.

4. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia par ti ci -
pou ati va men te da ne go ci a ção do Acor do e apro vou
seu tex to fi nal.

5. Sub me to, as sim, à ele va da con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a pre sen te Expo si ção de Mo ti vos,
jun ta men te com a mi nu ta de Men sa gem ao Con gres -
so Na ci o nal e có pi as au tên ti cas do Acor do, com vis -
tas a pos si bi li tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
seu de vi do en ca mi nha men to à apre ci a ção do Po der
Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre i ra, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2001

(Nº 518/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do, por tro ca
de No tas, para Abo li ção Re cí pro ca da
Exi gên cia de Vis to de Entra da 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 Hun gria,
ce le bra do em Bu da pes te, em 9 de no -
vem bro de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do, por tro -

ca de No tas, para Abo li ção Re cí pro ca da Exi gên cia
de Vis to de En tra da 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 Hun -
gria, ce le bra do em Bu da pes te, em 9 de no vem bro de
1999.

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 re vi são do re fe ri do Acor do, bem 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.

Nº 45

Bun da pes te, 9 de no vem bro de 1999

Se nhor Sub se cre tá rio de Esta do,
Te nho a hon ra de acu sar re ce bi men to da Nota

de Vos sa Exce lên cia da ta da de hoje, nos se guin tes
ter mos:

“Exce lên cia,
Te nho a hon ra de in for má-lo de que, no in tu i to

de fa ci li tar a en tra da de na ci o na is de um país no ter ri -
tó rio do ou tro país, o Go ver no da Re pú bli ca da Hun -
gria está dis pos to a con clu ir Acor do para a abo li ção
re cí pro ca da exi gên cia de vis to de en tra da com o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil nos ter mos
se guin tes:

Arti go I

Os ci da dãos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ti tu la res de pas sa por te co mum na ci o nal vá li do, e os
na ci o na is da Re pú bli ca da Hun gria, ti tu la res de pas -
sa por te co mum vá li do, es ta rão dis pen sa dos da exi -
gên cia de vis to de en tra da no ter ri tó rio na ci o nal da
ou tra Par te Con tra tan te para per ma nên cia não su pe -
ri or a 90 (no ven ta) dias, des de que não de se jem ob ter 
em pre go ou de sem pe nhar ati vi da de re mu ne ra da no
ter ri tó rio re cep tor.

Arti go II

Os ci da dãos do Esta do de cada Par te con tra -
tan te, ti tu la res de pas sa por te co mum na ci o nal re fe ri -
do no Arti go I, po de rão en trar no ter ri tó rio na ci o nal da
ou tra par te Con tra tan te por to dos os pon tos aber tos
ao trân si to in ter na ci o nal de pas sa ge i ros.

Arti go III

Os ti tu la res de pas sa por tes co muns na ci o na is
vá li dos, emi ti dos por cada Par te Con tra tan te, que de -
se jem vi si tar o ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te
Con tra tan te por pe río do su pe ri or a 90 (no ven ta) dias
e/ou vi a jar por ra zões de imi gra ção, tra ba lho ou de -
sem pe nho de ati vi da de eco nô mi ca de vem ob ter os
vis tos apro pri a dos com an te ri o ri da de à sua en tra da
no ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te Con tra tan te.

Arti go IV

A dis pen sa da obri ga to ri e da de de vis to in tro du -
zi da pelo pre sen te Acor do não isen ta os ci da dãos de
qual quer das Par tes Con tra tan tes da obri ga ção de
cum prir as leis e re gu la men tos vi gen tes no ter ri tó rio
re cep tor re la ti vos à en tra da, per ma nên cia e sa í da de
es tran ge i ros de seu ter ri tó rio.
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Arti go V

As Par tes Con tra tan tes se com pro me tem a re -
ad mi tir seus na ci o na is nos ter ri tó ri os de seus res pec -
ti vos Esta dos sem, for ma li da des ou co bran ça de des -
pe sas adi ci o na is.

Arti go VI

Cada uma das Par tes con tra tan tes se re ser va o
di re i to de re cu sar a en tra da ou es ta da de ci da dãos do
Esta do da ou tra Par te con tra tan te que:

a) pos sam ame a çar a sua se gu ran ça, or dem
pú bli ca ou sa ú de pú bli ca, ou

b) não pos su am re cur sos fi nan ce i ros su fi ci en -
tes para ar car com suas des pe sas de vi a gem du ran te
o pe río do de sua es ta da.

Arti go VII

1. Cada uma das Par tes Con tra tan tes po de rá
sus pen der a apli ca ção do pre sen te Acor do, no todo
ou em par te por mo ti vos de se gu ran ça, pro te ção da
or dem pú bli ca ou sa ú de pú bli ca, com ex ce ção do dis -
pos to no Arti go V.

2. Cada Par te Con tra tan te de ve rá no ti fi car, de
ime di a to, a ou tra Par te Con tra tan te do iní cio e do tér -
mi no des sa sus pen são pe los ca na is di plo má ti cos e
em for ma es cri ta. O iní cio e o tér mi no da sus pen são
se rão vá li dos a par tir da data de re ce bi men to da no ti -
fi ca ção pela ou tra Par te Con tra tan te.

Arti go VIII

1. Os na ci o na is de uma ou tra Par te Con tra tan te, 
que te nham ex tra vi a do seus pas sa por tes co muns vá -
li dos no ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te Con tra tan -
te, po de rão par tir do ter ri tó rio re cep tor mu ni dos de
do cu men tos de vi a gem de emer gên cia emi ti dos pela
Mis são di plo má ti ca ou Re par ti ção con su lar de seu
Esta do. A exi gên cia de vis to do Esta do re cep tor nes -
ses do cu men tos de vi a gem de emer gên cia fica dis -
pen sa da, sal vo nos ca sos pre vis tos no Arti go III des te 
Acor do e se con si de ra do obri ga tó rio pela le gis la ção
do Esta do re cep tor.

2. Os do cu men tos de vi a gem de emer gên cia
men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or se rão: a “Au to ri -
za ção de Re tor no ao Bra sil” para a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o “Cer ti fi ca do de Re par ti ção” para a
Re pú bli ca da Hun gria.

Arti go IX

1. As Par tes con tra tan tes in ter cam bi a rão, por
via di plo má ti ca, es pé ci mes de seus pas sa por tes e
do cu men tos de vi a gem vi gen tes com a an te ce dên cia

mí ni ma de 15 (quin ze) dias após a as si na tu ra des te
Acor do.

2. Na hi pó te se de mu dan ças nos do cu men tos
de vi a gem em cir cu la ção, as Par tes Con tra tan tes se
obri gam a in ter cam bi ar, por via di plo má ti ca, es pé ci -
mes de seus no vos do cu men tos de vi a gem acom pa -
nha dos de in for ma ção por me no ri za da so bre suas ca -
rac te rís ti cas e uso em pra zo não su pe ri or a 30 (trin ta)
dias an tes de sua en tra da em vi gên cia.

Arti go X

Este Acor do en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia
pos te ri or ao re ce bi men to da se gun da Nota Ver bal
pela qual as Par tes Con tra tan tes se no ti fi ca rão de sua 
ra ti fi ca ção ao Acor do.

Arti go XI

O pre sen te Acor do terá vi gên cia por tem po in -
de ter mi na do e po de rá ser de nun ci a do a qual quer mo -
men to por qual quer das Par tes Con tra tan tes. Ces sa -
rá o seu efe i to 30 (trin ta) dias após o re ce bi men to de
no ti fi ca ção es cri ta, pe los ca na is di plo má ti cos da de -
nún cia por qual quer das Par tes Con tra tan tes.

Caso as dis po si ções aci ma se jam ace i tá ve is
para o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil te -
nho a hon ra de pro por que a pre sen te Nota e a Nota
de res pos ta em que se acu se o re ce bi men to des ta,
cons ti tu am Acor do en tre os dois Go ver nos, a en trar
em vi gor no tri gé si mo dia pos te ri or ao re ce bi men to da 
se gun da Nota pela qual as Par tes Con tra tan tes se
no ti fi ca rão da sua ra ti fi ca ção no acor do".

Em res pos ta, te nho a hon ra de con fir mar que a
Nota de Vos sa Exce lên cia e a pre sen te Nota cons ti tu -
em um Acor do en tre os dois Go ver nos so bre a ma té -
ria.

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 mais alta con si de -
ra ção.

MENSAGEM Nº 382, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to a ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si cão de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor -
do, por tro ca de No tas, para a Abo li ção Re cí pro ca da
Exi gên cia de Vis to de Entra da 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 Hun gria, ce le bra do em Bu da pes te em 9 de no -
vem bro de 1999.

04940 Qu ar ta-feira   4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Bra sí lia, 23 de  mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM Nº 37/MRE.

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo tex to do Acor do para a abo li ção re cí pro ca da
exi gên cia de vis to de en tra da, fir ma do em 9 de no -
vem bro de 1999, 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 Hun gria.

2. O re fe ri do Acor do re fle te o an se io dos dois
pa í ses de

in ten si fi car suas re la ções cul tu ra is e eco nô mi -
cas, ao fa ci li tar a en tra da de na ci o na is de um dos pa í -
ses no ter ri tó rio do ou tro, con tri bu in do para o in cre -
men to do flu xo de in ter câm bio co mer ci al e tu rís ti co bi -
la te ral, de modo a es tre i tar os la ços de ami za de exis -
ten tes.

3. Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci -
o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do Acor do.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2001

(Nº 415/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da Con ven ção nº 174 
da OIT so bre a Pre ven ção de Aci den tes
Indus tri a is Ma i o res, com ple men ta da pela
Re co men da ção nº 181, ado ta das em Ge -
ne bra, em 2 e 22 de ju nho de 1993, res -
pec ti va men te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção nº

174 da OIT so bre a Pre ven ção de Aci den tes Indus tri -
a is Ma i o res, com ple men ta da pela Re co men da ção nº
181, ado ta das em Ge ne bra, em 2 e 22 de ju nho de
1993, res pec ti va men te.

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 re vi são da Con ven ção ou da Re co men da -
ção re fe ri das no ca put, bem 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.

Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho

Con ven ção nº 174

Con ven ção so bre A Pre ven ção
de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res

A Con fe rên cia Ge ral da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho:

Con vo ca da em Ge ne bra pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba -
lho, e con gre ga da na que la ci da de em 2 de ju nho de
1993, na sua 80ª re u nião;

To man do nota das con ven ções e re co men da -
ções in ter na ci o na is do tra ba lho per ti nen tes, e em par -
ti cu lar a Con ven ção e Re co men da ção so bre Se gu -
ran ça e Sa ú de dos tra ba lha do res, 1981 e a Con ven -
ção e a Re co men da ção so bre os Pro du tos quí mi cos,
1990, e des ta can do a ne ces si da de de ado tar um en -
fo que glo bal e co e ren te;

To man do nota tam bém do Re per tó rio de re co -
men da ções prá ti cas para a pre ven ção de aci den tes
in dus tri a is ma i o res, pu bli ca do pela OIT em 1991;

Con si de ran do a ne ces si da de de ze lar por que
se jam ado ta das me di das apro pri a das para:

a) pre ve nir os aci den tes ma i o res
b) re du zir ao mí ni mo os ris cos de aci den tes ma i -

o res;

c) re du zir ao mí ni mo as con se qüên ci as des ses
aci den tes ma i o res;

Con si de ran do as ca u sas des ses aci den tes, par -
ti cu lar men te os er ros de or ga ni za ção, os fa to res hu -
ma nos, as ava ri as ou de fi ciên ci as de uma peça, os
des vi os a res pe i to das con di ções nor ma is de fun ci o -
na men to, as in ter fe rên ci as ex ter nas e os fe nô me nos
na tu ra is;

Re fe rin do-se à ne ces si da de de co la bo ra ção, no
âm bi to do Pro gra ma Inter na ci o nal de Se gu ran ça nas
Subs tân ci as Qu í mi cas, en tre a Orga ni za ção Inter na -
ci o nal do Tra ba lho, o Pro gra ma das Na ções Uni das
para o Meio Ambi en te e a Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de, as sim como com ou tras or ga ni za ções in ter go -
ver na men ta is per ti nen tes;

De po is de ha ver de ci di do ado tar di ver sas pro -
pos tas re la ti vas à pre ven ção dos aci den tes in dus tri a -
is, tema que cons ti tui o quar to pon to da or dem do dia
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da re u nião, e De po is de de ci dir que es sas pro pos tas
re vis tam a for ma de uma Con ven ção in ter na ci o nal,

Ado ta com data de vin te e dois de ju nho de mil
no ve cen tos e no ven ta e três, a se guin te con ven ção,
que po de rá ser ci ta da como a Con ven ção so bre a
Pre ven ção de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res, 1993:

Par te I, Cam po de Apli ca ção e De fi ni ções

Arti go 1

1. A pre sen te Con ven ção tem por ob je ti vo a pre -
ven ção de aci den tes in dus tri a is ma i o res que en vol -
vam subs tân ci as pe ri go sas e a li mi ta ção das con se -
qüên ci as de re fe ri dos aci den tes.

2. A Con ven ção se apli ca a ins ta la ções ex pos -
tas a ris cos de aci den tes ma i o res,

3. A Con ven ção não se apli ca:

a) às ins ta la ções nu cle a res e fá bri cas de tra ta -
men to de subs tân ci as ra di o a ti vas, à ex ce ção dos se -
to res de re fe ri das ins ta la ções nos qua is se jam ma ni -
pu la das subs tân ci as não ra di o a ti vas;

b)  às ins ta la ções mi li ta res;

c) ao trans por te fora da ins ta la ção dis tin to do
trans por te por tu bos.

4. Todo Mem bro que ra ti fi que a pre sen te Con -
ven ção po de rá, de po is de con sul tar às or ga ni za ções
re pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de tra ba lha do res
in te res sa das, e a ou tras par tes in te res sa das, que
pos sam ser afe ta das, ex clu ir de seu cam po de apli ca -
ção aque las ins ta la ções ou se to res da ati vi da de eco -
nô mi ca nas qua is se dis po nha de uma pro te ção equi -
va len te.

Arti go 2

Qu an do se apre sen ta rem pro ble mas par ti cu la -
res de cer ta mag ni tu de que im pos si bi li tem pôr em
prá ti ca o con jun to de me di das pre ven ti vas e de pro te -
ção pre vis tas pela Con ven ção, todo Esta do Mem bro
de ve rá for mu lar, sob con sul ta às or ga ni za ções de
em pre ga do res e de tra ba lha do res e com ou tras par -
tes in te res sa das que pos sam ser afe ta das, pla nos
com vis tas à apli ca ção por eta pas de re fe ri das me di -
das, num pra zo fixo.

Arti go 3

1. Para efe i tos da pre sen te Con ven ção:

a) a ex pres são ”subs tân cia pe ri go sa“ de sig na
toda subs tân cia ou mis tu ra que, em ra zão de pro pri e -
da des quí mi cas, fí si cas ou to xi co ló gi cas, seja uma só
ou em com bi na ção com ou tras, re pre sen te pe ri go;

b) a ex pres são ”quan ti da de li mi te“ diz res pe i to
de uma subs tân cia ou ca te go ria de subs tân ci as pe ri -
go sas a quan ti da de fi xa da pela le gis la ção na ci o nal
com re fe rên cia à con di ções es pe cí fi cas que, se for ul -
tra pas sa da, iden ti fi ca uma ins ta la ção ex pos ta a ris -
cos de aci den tes ma i o res;

c) a ex pres são ”ins ta la ção ex pos ta a ris cos de
aci den tes ma i o res de sig na aque la que pro duz, trans -
for ma, ma ni pu la, uti li za, des car ta ou ar ma ze na, de
ma ne i ra per ma nen te ou tran si tó ria, uma ou vá ri as
subs tân ci as ou ca te go ri as de subs tân ci as pe ri go sas,
em quan ti da des que ul tra pas sem a quan ti da de li mi te.

d) a ex pres são ”aci den te ma i or“ de sig na todo
even to ines pe ra do, como uma emis são, um in cên dio
ou uma ex plo são de gran de mag ni tu de, no cur so de
uma ati vi da de den tro de uma ins ta la ção ex pos ta a ris -
cos de aci den tes ma i o res, en vol ven do uma ou mais
subs tân ci as pe ri go sas e que ex po nha aos tra ba lha -
do res, a po pu la ção ou o meio am bi en te a pe ri go de
con se qüên ci as ime di a tas ou de mé dio e lon go pra -
zos;

e) a ex pres são ”re la tó rio de se gu ran ça“ de sig na
um do cu men to es cri to que con te nha in for ma ção téc -
ni ca, de ges tão e de fun ci o na men to re la ti va aos pe ri -
gos e aos ris cos que com por ta uma ins ta la ção ex pos -
ta a ris cos de aci den tes ma i o res e à sua pre ven ção, e
que jus ti fi que as me di das ado ta das para a se gu ran ça
da ins ta la ção;

f) o ter mo ”qua se-aci den te“ de sig na qual quer
even to ines pe ra do que en vol va uma ou mais subs tân -
ci as pe ri go sas que po de ria ter le va do a um aci den te
ma i or, caso ações e sis te mas ate nu an tes não ti ves -
sem atu a do,

Par te II. Prin cí pi os Ge ra is

Arti go 4

1. Todo Esta do-Mem bro de ve rá for mu lar, ado tar
e re vi sar pe ri o di ca men te, con si de ran do a le gis la ção,
as con di ções e a prá ti ca na ci o na is, e em con sul ta
com as or ga ni za ções mais re pre sen ta ti vas de em pre -
ga do res e de tra ba lha do res, e com ou tras par tes in te -
res sa das que pos sam ser afe ta das, uma po lí ti ca na ci -
o nal co e ren te re la ti va à pro te ção dos tra ba lha do res,
da po pu la ção e do meio am bi en te, con tra os ris cos de 
aci den tes ma i o res.

2. Esta po lí ti ca de ve rá ser apli ca da me di an te
dis po si ções pre ven ti vas e de pro te ção para as ins ta -
la ções ex pos tas a ris cos de aci den tes ma i o res e,
quan do for pos sí vel, de ve rá pro mo ver a uti li za ção de
me lho res tec no lo gi as de se gu ran ça dis po ní ve is.
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Arti go 5

1. A au to ri da de com pe ten te ou uni or ga nis mo
apro va do ou re co nhe ci do pela au to ri da de com pe ten -
te de ve rá re a li zar uma pré via con sul ta com as or ga ni -
za ções mais re pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de
tra ba lha do res e com ou tras par tes in te res sa das que
pos sam ser afe ta das, es ta be le cer um sis te ma para a
iden ti fi ca ção das ins ta la ções ex pos tas a ris cos de
aci den tes ma i o res se gun do se de fi nem no ar ti go 3, c)
ba se a do numa lis ta de subs tân ci as pe ri go sas ou de
ca te go ri as de subs tân ci as pe ri go sas, ou de am bas,
que in clua suas quan ti da des li mi tes res pec ti vas, de
acor do com a le gis la ção na ci o nal ou com as nor mas
in ter na ci o na is.

2. O sis te ma men ci o na do no pa rá gra fo I aci ma
de ve rá ser re vis to e atu a li za do.

Arti go 6

A au to ri da de com pe ten te, após con sul tar às or -
ga ni za ções re pre sen ta ti vas de em pre ga do res e de
tra ba lha do res in te res sa das, de ve rá ado tar dis po si -
ções es pe ci a is para pro te ger as in for ma ções con fi -
den ci a is que lhe são trans mi ti das ou co lo ca das à dis -
po si çio de con for mi da de com qual quer dos ar ti gos 8,
12, 13 ou 14, cuja re ve la ção po de ria ca u sar pre ju í zo
às ati vi da des do em pre ga dor, sem pre e quan do re fe -
ri da con fi den ci a li da de não im pli que pe ri go gra ve para
os tra ba lha do res, a po pu la ção ou o meio am bi en te.

Par te III. Res pon sa bi li da des dos Empre ga do res
Iden ti fi ca ção

Arti go 7

Os em pre ga do res de ve rão iden ti fi car, de con for -
mi da de com os sis te mas men ci o na dos no ar ti go 5,
toda ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes ma i o -
res sub me ti das a seu con tro le.

No ti fi ca ção

Arti go 8

1. Os em pre ga do res de ve rão no ti fi car à au to ri -
da de com pe ten te toda ins ta la ção ex pos ta a ris cos de
aci den tes ma i o res que ti ve rem iden ti fi ca do:

a) den tro de um pra zo fixo em caso de
ins ta la ção já exis ten te;

b) an tes de co lo cá-la em fun ci o na men -
to em caso de nova ins ta la ção.

2. Os em pre ga do res de ve rão tam bém no ti fi car à

au to ri da de com pe ten te o fe cha men to de fi ni ti vo
de uma ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes in -
dus tri a is ma i o res an tes de que este ocor ra.

Dis po si ções re la ti vas à ins ta la ção

Arti go 9

Re la ti vo a cada ins ta la ção ex pos ta a ris cos de
aci den tes ma i o res, os em pre ga do res de ve rão es ta -
be le cer e man ter um sis te ma do cu men ta do de pre -
ven ção de ris cos de aci den tes ma i o res no qual es te -
jam pre vis tos:

a) a iden ti fi ca ção e o es tu do dos pe ri gos e a ava -
li a ção dos ris cos con si de ran do tam bém as pos sí ve is
in te ra ções en tre as subs tân ci as;

b) me di das téc ni cas que com pre en dam o pro je -
to, os sis te mas de se gu ran ça, a cons tru ção, a es co lha 
de subs tân ci as quí mi cas, o fun ci o na men to, a ma nu -
ten ção e a ins pe ção sis te má ti ca da ins ta la ção;

c) me di das de or ga ni za ção que com pre en dam
a for ma ção e ins tru ção do pes so al, o for ne ci men to de
equi pa men tos de pro te ção des ti na dos a ga ran tir sua
se gu ran ça, alo ca ção de pes so al, hora de tra ba lho, a
de fi ni ção de res pon sa bi li da des e o con tro le so bre os
pres ta do res de ser vi ço e os tra ba lha do res tem po rá ri -
os no lo cal da ins ta la ção;

d) pla nos e pro ce di men tos de emer gên cia que
com pre en dam:

i) a pre pa ra ção de pla nos e pro ce di men tos de
emer gên cia efi ca zes, com in clu são dos pro ce di men -
tos mé di cos de emer gên cia, para ser apli ca do no lo -
cal em caso de aci den te ma i or ou de ris co de aci den te 
ma i or, a ve ri fi ca ção e ava li a ção pe rió di ca de sua efi -
cá cia e sua re vi são quan do for ne ces sá rio;

ii) in for mar so bre os pos sí ve is aci den tes e os
pla nos de emer gên cia lo ca is, às au to ri da des e aos or -
ga nis mos en car re ga dos de es ta be le cer os pla nos e
pro ce di men tos de emer gên cia para pro te ger á po pu -
la ção e ao meio am bi en te na par te ex ter na da ins ta la -
ção;

iii) qua is quer con sul tas ne ces sá ri as com tais
au to ri da des e or ga nis mos;

e) me di das des ti na das a li mi tar as con se qüên ci -
as de um aci den te ma i or;

f) a con sul ta com os tra ba lha do res e seus re pre -
sen tan tes;

g) a me lho ria do sis te ma, in clu in do me di das
para agru par in for ma ções e ana li sar aci den tes e qua -
se-aci den tes, A ex pe riên cia as sim ad qui ri da de ve rá
ser dis cu ti da com os tra ba lha do res e seus re pre sen -
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tan tes e de ve rá ser re gis tra da, de con for mi da de com
a le gis la ção e prá ti ca na ci o nal.

Re la tó rio de Se gu ran ça

Arti go 10

1. Os em pre ga do res de ve rão pre pa rar um Re la -
tó rio de

Se gu ran ça de acor do com as dis po si ções do ar -
ti go 9. 2. O re la tó rio de ve rá ser re di gi do:

a) para as ins ta la ções já exis ten tes que es ti ve -
rem ex pos tas a ris cos de aci den tes ma i o res, den tro
do pra zo pos te ri or à no ti fi ca ção que pres cre va a le gis -
la ção na ci o nal;

b) qual quer nova ins ta la ção ex pos ta a ris cos de
aci den tes ma i o res, an tes de en trar em ope ra ção.

Arti go 11

Os em pre ga do res de ve rão re ver, atu a li zar e mo -
di fi car o Re la tó rio de Se gu ran ça:

a) em caso de uma mo di fi ca ção que ten ta uma
in fluên cia sig ni fi ca ti va so bre o ní vel de se gu ran ça da
ins ta la ção ou nos pro ce di men tos de tra ba lho da mes -
ma, ou so bre as quan ti da des de subs tân ci as pe ri go -
sas pre sen tes;

b) quan do o de sen vol vi men to em co nhe ci men -
tos téc ni cos ou em ava li a ção dos pe ri gos os to mem
ne ces sá ri os;

c) nos in ter va los pres cri tos pela le gis la ção na ci -
o nal;

d) quan do so li ci ta do pela au to ri da de com pe ten -
te.

Arti go 12

Os em pre ga do res de ve rão en vi ar ou dis po ni bi li -
zar à au to ri da de com pe ten te os re la tó ri os de se gu -
ran ça re fe ri dos nos ar ti gos 10 e 11. 

Ocor rên cia de Aci den te

Arti go 13

Os em pre ga do res de ve rão in for mar à au to ri da -
de com pe ten te e aos de ma is ór gãos de sig na dos para 
esse fim, tão logo um aci den te ocor ra.

Arti go 14

1. após um aci den te ma i or, os em pre ga do res
de ve rão, den tro de um pra zo es ta be le ci do pre vi a men -
te, apre sen tar à au to ri da de com pe ten te um re la tó rio
de ta lha do no qual se jam ana li sa das as ca u sas do aci -
den te e se jam in di ca das suas con se qüên ci as lo ca is,

as sim como to das as me di das ado ta das para ate nu ar
seus efe i tos.

2. O re la tó rio de ve rá in clu ir re co men da ções de -
ta lhan do as ações a se rem to ma das para pre ve nir a
re in ci dên cia.

Par te IV. Res pon sa bi li da des das Au to ri da des
com pe ten tes

Pla nos para ca sos de emer gên cia fora das ins -
ta la ções

Arti go 15

Con si de ran do a in for ma ção for ne ci da pelo em -
pre ga dor, a au to ri da de com pe ten te de ve rá ga ran tir
que os pro ce di men tos e pla nos de emer gên cia que
con têm as con di ções para pro te ção da po pu la ção e
do meio am bi en te fora do lo cal onde es ti ver si tu a da
cada ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes ma i o -
res se jam es ta be le ci dos e atu a li za dos em in ter va los
apro pri a dos e co or de na dos com au to ri da des e or ga -
nis mos re le van tes.

Arti go 16

A au to ri da de com pe ten te de ve rá ze lar para que:
a) in for ma ções so bre as me di das de se gu ran ça

e o com por ta men to apro pri a do a ser ado ta do em
caso de aci den te es te ja di fun di do en tre a po pu la ção
pas sí vel de ser afe ta da por este aci den te, sem que
seja ne ces sá rio so li ci tá-lo e que tais in for ma ções se -
jam atu a li za das e no va men te di vul ga das em in ter va -
los apro pri a dos;

b) seja dado alar me o mais rá pi do pos sí vel
quan do ocor rer um aci den te ma i or;

c) quan do as con se qüên ci as de um aci den te
ma i or pos sam ul tra pas sar as fron te i ras, seja pro por ci -
o na da aos es ta dos afe ta dos a in for ma ção re que ri da
nas alí ne as a e b com a fi na li da de de con tri bu ir às
me di das de co o pe ra ção e co or de na ção.

Lo ca li za ção de ins ta la ções ex pos tas
a ris cos de aci den tes ma i o res

Arti go 17

A au to ri da de com pe ten te de ve rá es ta be le cer
uma po lí ti ca glo bal de lo ca li za ção que te nha pre vis ta
uma se pa ra ção ade qua da en tre as ins ta la ções que
es ti ve rem ex pos tas a ris cos de aci den tes ma i o res e
as áre as de tra ba lho, as áre as re si den ci a is e os ser vi -
ços pú bli cos, e me di das apro pri a das para as ins ta la -
ções exis ten tes. Tal po lí ti ca de ve rá re fler tir-se nos
prin cí pi os ge ra is enun ci a dos na par te II des ta Con -
ven ção.
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Inspe ção

Arti go 18

1. A au to ri da de com pe ten te de ve rá dis por de
pes so al de vi da men te tre i na do e qua li fi ca do que te -
nha a com pe tên cia ade qua da e com o apo io téc ni co e 
pro fis si o nal su fi ci en te para ins pe ci o nar, in ves ti gar,
ava li ar e as ses so rar as sun tos tra ta dos nes ta Con ven -
ção e ga ran tir o con for mi da de com a le gis la ção na ci o -
nal.

2. Os re pre sen tan tes do em pre ga dor e os re pre -
sen tan tes dos tra ba lha do res da ins ta la ção ex pos ta a
ris cos de aci den tes ma i o res de ve rão ter a pos si bi li da -
de de acom pa nhar aos ins pe to res quan do con tro lem
a apli ca ção das me di das pres cri tas em vir tu de da
pre sen te Con ven ção, a não ser que os ins pe to res es -
ti mem, à luz das di re tri zes ge ra is da au to ri da de com -
pe ten te, que isso pos sa pre ju di car o cum pri men to de
suas fun ções de con tro le.

Arti go 19

A au to ri da de com pe ten te de ve rá ter di re i to a
sus pen der qual quer ati vi da de que re pre sen te ame a -
ça imi nen te de aci den te ma i or.

Par te V. Di re i tos e Obri ga ções dos Tra ba lha do res
e de seus re pre sen tan tes

Arti go 20

Numa ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes
ma i o res, os tra ba lha do res e seus re pre sen tan tes de -
ve rão ser con sul ta dos me di an te me ca nis mos apro pri -
a dos de co o pe ra ção, com o fim de ga ran tir um sis te -
ma se gu ro de tra ba lho. Em par ti cu lar, os tra ba lha do -
res e seus re pre sen tan tes de ve rão:

a) es tar su fi ci en te e ade qua da men te in for ma -
dos dos ris cos que re pre sen ta a re fe ri da ins ta la ção e
suas pos sí ve is con se qüên ci as;

b) es tar in for ma dos so bre qual quer ins tru ção ou 
re co men da ção fe i ta por au to ri da de com pe ten te;

c) ser con sul ta dos para a pre pa ra ção dos se -
guin tes ins tru men tos e ter aces so aos mes mos:

i) o Re la tó rio de Se gu ran ça;
ii) Os pla nos e pro ce di men tos de emer gên cia;
iii) os re la tó ri os so bre os aci den tes;
d) ser re gu lar men te ins tru í do e tre i na do nas

prá ti cas e pro ce di men tos de aci den tes ma i o res e de
con tro le de de sen vol vi men tos que pos sam re sul tar
em um aci den te ma i or e aos pro ce di men tos de emer -
gên cia a se rem se gui dos em tais ca sos;

e) den tro de suas atri bu i ções, e sem que de
modo al gum isso pos sa pre ju di cá-los, ado tar me di das 
cor re ti vas e em caso ne ces sá rio, in ter rom per a ati vi -
da de quan do fun da men tan do em seu tre i na men to e
ex pe riên cia, te nham jus ti fi ca ti va ra zoá vel para acre di -
tar que exis te ris co imi nen te de aci den te ma i or, e, in -
for mar seu su per vi sor ou aci o nar o alar me quan do
apro pri a do, an tes ou as sim que pos sí vel de po is de to -
mar tal ação;

f) dis cu tir com o em pre ga dor qual quer pe ri go
po ten ci al que eles con si de rem que pode ca u sar um
aci den te ma i or e ter di re i to de in for mar à au to ri da de
com pe ten te so bre os re fe ri dos pe ri gos.

Arti go 21

Os tra ba lha do res em pre ga dos no lo cal de uma
ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes ma i o res de -
ve rão:

a) cum prir to dos os pro ce di men tos e prá ti cas re -
la ti vos à pre ven ção de aci den tes ma i o res e ao con tro -
le de acon te ci men tos que pos sam ori gi nar um aci -
den te ma i or nas ins ta la ções ex pos tas a re fe ri dos ris -
cos;

b) cum prir com to dos os pro ce di men tos de
emer gên cia caso um aci den te ma i or ocor ra.

Par te VI. Res pon sa bi li da de dos Pa í ses Expor ta -
do res 

Arti go 22

Qu an do num Esta do Mem bro ex por ta dor o uso
das subs tân ci as, tec no lo gi as ou pro ce di men tos pe ri go -
sos ti ver sido pro i bi do por ser fon te po ten ci al de um aci -
den te ma i or, re fe ri do Esta do de ve rá pôr a dis po si ção de
todo país im por ta dor a in for ma ção re la ti va a essa pro i bi -
ção e as ra zões pe las qua is es tão mo ti va das.

Par te VII
Dis po si ções Fi na is 

Arti go 23

As ra ti fi ca ções for ma is da pre sen te Con ven ção
se rão co mu ni ca das, para re gis tro, ao Di re tor-Ge ral da 
Re par ti ção Inter na ci o nal do Tra ba lho.

Arti go 24

1. Esta Con ven ção obri ga rá uni ca men te àque -
les Mem bros da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba -
lho cu jas ra ti fi ca ções ti ver re gis tra do o Di re tor-Ge ral.

2. Entra rá em vi gor doze me ses após a data em
que as ra ti fi ca ções de dois Mem bros ti ve rem sido re -
gis tra das pelo Di re tor-Ge ral.
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3. A par tir des se mo men to, esta Con ven ção en -
tra rá em vi gor, para cada Mem bro, doze me ses após
a data em que ti ver sido re gis tra da sua ra ti fi ca ção.

Arti go 25 

1. Todo Mem bro que ti ver ra ti fi ca do esta Con -
ven ção po de rá de nun ciá-la à ex pi ra ção de um pe río -
do de dez anos, a par tir da data em que ti ver en tra do
ini ci al men te em vi gor, me di an te Ata co mu ni ca da,
para seu re gis tro, ao Di re tor-Ge ral da Re par ti ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho. A de nún cia não terá efe i to
até um ano após a data em que ti ver sido re gis tra da.

2. Todo Mem bro que ti ver ra ti fi ca do esta Con -
ven ção e que, no pra zo de um ano após a ex pi ra ção
do pe río do de dez anos men ci o na do no pa rá gra fo
pre ce den te, não fi zer uso do di re i to de de nún cia pre -
vis to nes te ar ti go fica obri ga do du ran te um novo pe -
río do de dez anos, e no su ces si vo po de rá de nun ci ar
esta Con ven ção à ex pi ra ção de cada pe río do de dez
anos, nas con di ções pre vis tas nes te ar ti go.

Arti go 26

1. O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho no ti fi ca rá a to dos os Mem bros da Orga ni -
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho o re gis tro de quan tas 
ra ti fi ca ções, de cla ra ções e de nún ci as lhe fo rem co -
mu ni ca das pe los Mem bros da Orga ni za ção.

2. Ao no ti fi car aos Mem bros da Orga ni za ção o
re gis tro da se gun da ra ti fi ca ção que ti ver sido co mu ni -
ca da, o Di re tor-Ge ral cha ma rá a aten ção dos Mem -
bros da Orga ni za ção so bre a data em que en tra rá em
vi gor a pre sen te Con ven ção.

Arti go 27

O Di re tor-Ge ral da Re par ti ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho co mu ni ca rá ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções 
Uni das, para efe i tos de re gis tro e de con for mi da de
com o ar ti go 102 da Car ta das Na ções Uni das, uma
in for ma ção com ple ta so bre to das as ra ti fi ca ções, de -
cla ra ções e atas de de nún cia que ti ver re gis tra do de
acor do com os ar ti gos pre ce den tes.

Arti go 28

Cada vez que con si de re ne ces sá rio, o Con se lho 
de Admi nis tra ção da Orga ni za ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho apre sen ta rá à Con fe rên cia-Ge ral um Re la -
tó rio so bre a apli ca ção da Con ven ção, de ve rá ana li -
sar a con ve niên cia de in clu ir na or dem do dia da Con -
fe rên cia a ques tão para re vi sões em sua to ta li da de ou 
em par te.

Arti go 29

1. De ve ria a Con fe rên cia-Ge ral ado tar uma nova 
Con ven ção re vi san do-a no to tal ou em par te, a me -

nos que a nova Con ven ção con te nha dis po si ções em
con trá rio:

a) a ra ti fi ca ção, por um mem bro, da nova con -
ven ção im pli ca rá, ipso jure, a de nún cia ime di a ta des -
ta Con ven ção, não obs tan te as dis po si ções con ti das
no ar ti go 25 aci ma, se e quan do esta Con ven ção re vi -
sa da en trar em vi gor;

b) a par tir da data em que es ti ver em vi gor a
nova Con ven ção re vi sa da, a pre sen te Con ven ção de -
i xa rá de es tar aber ta à ra ti fi ca ção pe los Mem bros.

2. Esta Con ven ção con ti nu a rá em vi gor em qual -
quer caso, em sua for ma e con te ú do atu a is, para os
Mem bros que a ti ve rem ra ti fi ca do e não ra ti fi quem a
Con ven ção re vi sa da.

Arti go 30

As ver sões in gle sa e fran ce sa do tex to da Con -
ven ção são igual men te le gí ti mas.

Ver são apro va da pela Co mis são Tri par ti te: Mar -
ce lo Kos Sil ve i ra Cam pos – Jo a quim da Cos ta
Ama ro – Rui de Oli ve i ra Ma gri ni – Ma ria de Fá ti ma
Can tí dio Mota – Ro ber to Odi lon Hor ta – Grer rit
Gru ez ner – Fer nan do Vi e i ra So bri nho – Sér gio Pa -
i xão Par do – Car los Ma cha do de Fre i tas
(Cesth/Ensp/Fi o cruz)

Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho

Ilo lex: ban co de da dos da OIT so bre Nor mas
para o Tra ba lho Inter na ci o nal 

R181 Re co men da ção so bre a Pre ven ção de
Aci den tes Indus tri a is Ma i o res, 1993

Re co men da cão so bre a Pre ven ção de Aci den tes
Indus tri a is Ma i o res
Re co men da cão: R181
Lo cal: Ge ne bra
Re u nião da Con fe rên cia: 80
Data de ado ção = 22-6-93

A Con fe rên cia Ge ral da Orga ni za ção Inter na ci -
o nal do Tra ba lho:

Con vo ca da em Ge ne bra pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra -
ba lho e re u ni da em sua 80ª Ses são, em 2 de ju nho de
1993;

De po is de de ci dir ado tar de ter mi na das pro pos -
tas re la ti vas à pre ven ção de aci den tes in dus tri a is ma -
i o res, tema que cons ti tui o quar to pon to da or dem do
dia da re u nião; e

De po is de de ter mi nar que es sas pro pos tas re -
vis tam a for ma de Re co men da ção com ple men tar à
Con ven ção so bre a Pre ven ção de Aci den tes Indus tri -
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a is Ma i o res, 1993; Ado ta em vin te e dois de ju nho de
mil no ve cen tos e no ven ta e três a se guin te Re co men -
da ção, que po de rá ser ci ta da como a Re co men da ção
so bre a Pre ven ção de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res,
1993.

1. As dis po si ções da pre sen te Re co men da ção
de ve rão apli car-se em con jun to com aque las da Con -
ven ção so bre a Pre ven ção de Aci den tes Indus tri a is
Ma i o res, 1993 (do ra van te de no mi na da “Con ven ção”).

2. (1) A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho,
em co o pe ra ção com ou tras or ga ni za ções in ter na ci o -
na is in ter go ver na men ta is e não-go ver na men ta is re le -
van tes, de ve rá pro vi den ci ar o in ter câm bio in ter na ci o -
nal de in for ma ções no que se re fe re a:

a) boas prá ti cas de se gu ran ça em ins ta la ções
ex pos tas a ris cos de aci den tes ma i o res, in clu si ve ge -
ren ci a men to de se gu ran ça e se gu ran ça do pro ces so;

b) aci den tes ma i o res;
c) ex pe riên ci as ob ti das a par tir de qua se aci -

den tes;
d) tec no lo gi as e pro ces sos pro i bi dos por mo ti vo

de se gu ran ça e sa ú de;
e) or ga ni za ção e téc ni cas mé di cas que per mi tam 

li dar com as con se qüên ci as de um aci den te ma i or;
f) me ca nis mos e pro ce di men tos uti li za dos por

au to ri da des com pe ten tes com vis tas à apli ca ção da
Con ven ção e da pre sen te Re co men da ção.

2) os Mem bros de ve rão, na me di da do pos sí vel,
in for mar a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho so -
bre as ques tões re la ci o na das no sub pa rá gra fo (1) aci -
ma.

3. A po lí ti ca na ci o nal pre vis ta pela Con ven ção,
bem como a le gis la ção na ci o nal ou ou tras me di das
que vi sem à sua apli ca ção de ve rão ser, quan do per ti -
nen te, ori en ta das pelo Có di go de prá ti cas da OIT so -
bre a Pre ven ção de aci den tes in dus tri a is ma i o res, pu -
bli ca do em 1991.

4. Os Mem bros de ve rão for mu lar po lí ti cas que
vi sem a a abor dar os ris cos e pe ri gos de aci den tes
ma i o res e suas con se qüên ci as nos se to res e ati vi da -
des ex clu í dos do cam po de apli ca ção da Con ven ção
por for ça de seu Arti go 1, pa rá gra fo 3.

5. Re co nhe cen do que um aci den te ma i or po de -
ria im pli car sé ri as con se qüên ci as em ter mos de seu
im pac to so bre a vida hu ma na e o meio am bi en te, os
Mem bros de ve rão in cen ti var a cri a ção de sis te mas
para in de ni zar os tra ba lha do res tão ra pi da men te
quan to pos sí vel após a ocor rên cia do even to, bem
como a abor dar, de for ma ade qua da, os efe i tos so bre
a po pu la ção e o meio am bi en te.

6. De con for mi da de com a De cla ra ção Tri par ti te
de Prin cí pi os re fe ren te a Empre sas Mul ti na ci o na is e
Po lí ti ca So ci al, ado ta da pelo Con se lho de Admi nis tra -
ção da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, uma
em pre sa na ci o nal ou mul ti na ci o nal com mais de um
es ta be le ci men to de ve rá for ne cer me di das de se gu -
ran ça, re la ti vas à pre ven ção de aci den tes ma i o res e
ao con tro le de acon te ci men tos que pos sam re sul tar
em um aci den te ma i or, aos tra ba lha do res, sem dis cri -
mi na ção, em to dos os seus es ta be le ci men tos, in de -
pen den te men te do lo cal ou país em que es te jam si tu -
a dos.

MENSAGEM Nº 945, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, o tex to da Con -
ven ção nº 174 da OIT so bre a Pre ven ção de Aci den -
tes Indus tri a is Ma i o res, com ple men ta da pela Re co -
men da ção nº 181, ado ta das em Ge ne bra em 2 e 22 de 
ju nho de 1993, res pec ti va men te.

Bra sí lia, 13 de ju lho de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

EM nº 189/DTS-MRE – PAIN OIT

Bra sí lia, 10 de ju nho de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
A Orga ni za ção in ter na ci o nal do Tra ba lho ado -

tou, em 1993, a Con ven ção nº 174 so bre a Pre ven ção 
de Aci den tes in dus tri a is Ma i o res, com ple men ta da
pela Re co men da ção 181, que tem por ob je ti vo dis ci -
pli nar os vá ri os as pec tos do ris co de aci den tes se ve -
ros no tra ba lho in dus tri al, des de a pre ven ção e re du -
ção das ocor rên ci as mais gra ves até a mi ti ga ção de
con se qüên ci as.

2. Com vis tas a exa mi nar a con ve niên cia da ra ti fi -
ca ção do re fe ri do Di plo ma pelo Go ver no bra si le i ro, o
Se nhor Mi nis tro do Tra ba lho cri ou, pela por ta ria nº 11,
de 5 de ja ne i ro de 1998, Co mis são Tri par ti te pre si di da
al ter na da men te por re pre sen tan tes dos em pre ga do res
e dos tra ba lha do res, com re la to ria da que la Pas ta. Par ti -
ci pa ram, igual men te, dos tra ba lhos da Co mis são, re pre -
sen tan tes dos Mi nis té ri os da Sa ú de (Fun da ção Oswal -
do Cruz), do Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos e
da Ama zô nia Le gal (Se cre ta ria de Co or de na ção de
Assun tos do Meio Ambi en te) e da Com pa nhia de Tec -
no lo gia de Sa ne a men to Ambi en tal (CETESB) (Di vi são
de Tec no lo gia de Ris cos Ambi en ta is).
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3. A Co mis são con clu iu seus tra ba lhos com a
opi nião unâ ni me de que a Con ven ção 174, com ple -
men ta da pela Re co men da ção 181, da OIT, deve ser
ra ti fi ca da pelo Go ver no bra si le i ro.

4. Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa Men sa gem, que en ca mi nha à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal tex to lido em por tu guês, da re fe -
ri da Con ven ção e res pec ti va Re co men da ção ru bri ca -
da pe los mem bros da Co mis são Tri par ti te.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 58, DE 2001

(Nº 849/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Re vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção
con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir -
ma dos com o Ca na dá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga da a sus ta ção da tra mi ta ção

con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir ma dos com o
Ca na dá, de ter mi na da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 1,
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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ORIGINAL Nº 849, DE 2001

Re vo ga a sus ta ção da tra mi ta ção
con gres su al dos acor dos bi la te ra is fir -
ma dos com o Ca na dá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga da a sus ta ção da tra mi ta ção

con gres su al dos acor dos fir ma dos com o Ca na dá de -
ter mi na da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 1, 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.

Jus ti fi ca ção

A re ta li a ção co mer ci al ir ra ci o nal e in jus ti fi ca da
per pe tra da pelo go ver no ca na den se con tra o Bra sil,
no tris te men te fa mo so epi só dio da “vaca lou ca”, pro -
vo cou a jus ta in dig na ção de toda a po pu la ção.

Fe liz men te, o Con gres so Na ci o nal, ao con trá rio
do Po der Exe cu ti vo, res pon deu pron ta e du ra men te à
agres são so fri da por nos so País. Com efe i to, o Le gis -
la ti vo, atra vés de pro pos ta de mi nha au to ria, sus tou a

tra mi ta ção con gres su al de to dos os acor dos bi la te ra is 
ce le bra dos com o Ca na dá.

Tal ato, co ra jo so e so be ra no, con tri bu iu de ci si -
va men te para que o go ver no ca na den se re vis se a sua 
ab sur da de ci são de im pe dir a im por ta ção da car ne
bra si le i ra.

Pois bem, em bo ra o con ten ci o so co mer ci al en -
tre Bra sil e Ca na dá em tor no da avi a ção ci vil ain da
per sis ta, a re vo ga ção da pro i bi ção de im por ta ção de
car ne bra si le i ra por par te do go ver no ca na den se de -
mons tra que é che ga da a hora de abrir mos es pa ço
para a ne go ci a ção e a re to ma da das re la ções di plo -
má ti cas nor ma is em to dos os ní ve is, in clu si ve no pla -
no dos po de res le gis la ti vos.

Con vém des ta car que, à ex ce ção do epi só dio
re fe ri do, as re la ções en tre Bra sil e Ca na dá sem pre fo -
ram pa u ta das pelo bom en ten di men to e pelo res pe i to
mú tuo. Ade ma is, na jus ti fi ca ti va da pro pos ta de sus ta -
ção da tra mi ta ção con gres su al dos acor dos bi la te ra is, 
pre vía mos que ela de ve ria ser re vo ga da, as sim que o
go ver no ca na den se re vis se a sua de ci são.

Por tan to, pa re ce-nos opor tu no, ne ces sá rio e
jus to que o Con gres so Na ci o nal re vo gue a me di da
an te ri or, de for ma a con tri bu ir para a im pres cin dí vel
re to ma da do diá lo go com o Ca na dá.

Em vis ta do ex pos to, con cla ma mos os no bres
pa res a que aco lham a pre sen te ini ci a ti va 

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2001. – De -
pu ta do Alo í zio Mer ca dan te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 52
do Re gi men to Co mum, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 2001-CN

Sus ta a tra mi ta ção con gres su al dos
acor dos bi la te ra is fir ma dos en tre Bra sil e 
Ca na dá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta da a tra mi ta ção con gres su al

dos acor dos bi la te ra is ce le bra dos en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no do Ca na -
dá. 

Art. 2º As men sa gens re fe ren tes a acor dos bi la -
te ra is fir ma dos com o país ci ta do no ca put do art. 1º,
que ain da não te nham sido apre ci a das na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal da Câ -
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ma ra dos De pu ta dos, se rão de vol vi das ao Po der Exe -
cu ti vo.

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Con gres so Na ci o nal, 7 de fe ve re i ro de 2001. –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

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

PARECER

PARECER Nº 121, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 196,de 1995.   

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 1995, que con ce -
de anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e
tra ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men -
to re i vin di ca tó rio,con so li dan do des ta que de Ple ná rio
para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho,Pre si den te – Edi son Lo bão, 
Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 121, DE 2001   

Con ce de anis tia a di ri gen tes ou re -
pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res
pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men to
re i vin di ca tó rio. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:  
Art. 1º E con ce di da anis tia a di ri gen tes ou re pre -

sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res in te gran tes da
ca te go ria dos tra ba lha do res na in dús tria de ex tra ção,
ex plo ra ção, es to ca gem, trans fe rên cia, per fu ra ção,
des ti la ção, pro du ção e re fi na ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e ou tros si mi la res da in dús tria
pe tro quí mi ca, quí mi ca e de plás ti cos e afins, que no
pe río do com pre en di do en tre 1º de se tem bro de 1994
e a data da pu bli ca ção des ta Lei, so fre ram pu ni ções
em vir tu de de par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca -
tó rio ou con tra mo da li da de de exer cí cio do man da to
ou re pre sen ta ção do di re i to de gre ve, as se gu ra do o
pa ga men to dos sa lá ri os no pe río do da sus pen são
dis ci pli nar e, aos de mi ti dos, a re in te gra ção ao em pre -
go com to dos os di re i tos. 

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 2001, lido an te ri or -
men te, tra mi ta rá com pra zo de ter mi na do de qua ren ta
e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II, “b”, do Re -
gi men to Inter no, po de rá re ce ber emen das, pelo pra zo 
de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Do ex -
pe di en te lido an te ri or men te, cons tam os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 54 a 57, de 2001, que vão à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter -
no, te rão o pra zo de cin co dias úte is para o re ce bi -
men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da Co mis são
terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe río do,
para opi nar so bre as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca que foi can ce la da a ses são con jun ta 
do Con gres so Na ci o nal con vo ca da para esta data,
des ti na da à apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

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:

Of. nº 62/2001-SERP
Ref. Proc. PA 15049-5/00
De nún cia nº 016515-99

Sal va dor, 16 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te do Se na do,
A fim de que pos sa esta Cor re ge do ria Ge ral da

Jus ti ça ado tar pro vi dên ci as, en ca mi nho, em ane xo,
có pia do do cu men to de fls. 03 e so li ci to o en vio de có -
pia da de nún cia a que se re por ta o mes mo.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de es pe ci al
con si de ra ção e es ti ma.

Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor-Ge ral da Jus ti -
ça.

Of. nº 65/2001-SERP
Ref. Proc. PA 15053-0/00
De nún cia nº 015009-99

Sal va dor, 16 de ja ne i ro de 2001

Se nhor Pre si den te do Se na do,
A fim de que pos sa esta Cor re ge do ria Ge ral da

Jus ti ça ado tar pro vi dên ci as, en ca mi nho, em ane xo,
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có pia do do cu men to de fls. 3 e so li ci to o en vio de có -
pia da de nún cia a que se re por ta o mes mo.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de es pe ci al
con si de ra ção e es ti ma.

Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti -
ça.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os ofí ci -
os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en ca mi nha da à 
au to ri da de re que ren te.

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:

Ofí cio nº 1.900/2001
Fe i tos Di ver sos nº 1907
Di re di

Belo Ho ri zon te, 28 de mar ço de 2001

Sr. Pre si den te,
Em face dos ter mos do ofí cio nº

852/GAPRE/2000-SLS, da ta do de 29-11-00, re fe ren -
te ao do cu men to nº 014686-99,de or dem do Exmº
De sem bar ga dor Cor re ge dor-Ge ral de Jus ti ça, re me -
to-lhe, por có pia, o in clu so pa re cer e des pa cho que o
apro vou, re fe ren tes ao as sun to ali con ti do.

Ao en se jo, re no vo a V. Exª pro tes tos de ele va da
es ti ma e cor di al apre ço. – Evan ge lis ta Cas ti lho Du -
ar te, Ju í za-Cor re ge do ra. 

PROC. nº 1.907

Co mar ca de Três Co ra ções

Exce len tís si mo Se nhor Cor re ge dor,
Tra tam, os au tos, de re cla ma ção con tra o Juiz

de Di re i to da 1ª Vara da Co mar ca de Três Co ra ções,
Mar cio Vani Ben fi ca, en ca mi nha da à Cor re ge do -
ria-Ge ral de Jus ti ça pelo Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, no sen ti do de fal tar pre pa ro ao Ma gis tra do
para de sem pe nho de suas fun ções es pe ci al men te
em re la ção a pro ces so de sus ta ção de pro tes tos
(Proc. nº 13149/98) que está pa ra li sa do des de ou tu -
bro de 1998.

O Juiz de Di re i to pres tou in for ma ções, es cla re -
cen do que a ação de sus ta ção de pro tes to, pro mo vi da 
por Go mes & Cu po lil lo Ltda. con tra Bo ik tub Co mér cio
Re pre sen ta ção, Impor ta ção e Expor ta ção Ltda.,
Proc. nº 12932/98, foi jul ga da an te ci pa da men te.

Acres cen tou que, após a de ci são, foi ar gui da a
sus pe i ção do Re pre sen ta do, sen do de sa co lhi da a ex -

ce ção pelo Tri bu nal de Alça da. Infor mou, ain da, que a
ação prin ci pal, proc. nº 13002/98, fi cou sus pen sa por
for ça da ex ce ção de sus pe i ção até 22 de abril de
1999, e que, por equí vo co, os au tos prin ci pa is acom -
pa nha ram a ação ca u te lar ao Tri bu nal de Alça da, já
es tan do, tam bém, jul ga da, sen do in ter pos to re cur so,
que está sen do pro ces sa do.

Jun tou có pi as dos au tos, que es tão au tu a das
em apen so.

Cons ta ta-se que, efe ti va men te, hou ve de mo ra
no jul ga men to da ação prin ci pal. Pri me i ro, por for ça
da ex ce ção de sus pe i ção, que sus pen de o pro ces so,
im pe din do a prá ti ca de qual quer ato pelo Juiz cuja
sus pe i ção foi ar gui da. Se gun do, por te rem os au tos
da ação prin ci pal acom pa nha do a ação ca u te lar no
pro ces sa men to do re cur so in ter pos to.

Está con fi gu ra do erro no pro ce di men to de pro -
ces sa men to do re cur so, que re dun dou em sus pen são 
da ação prin ci pal, na qual ain da não ha vi am sido pro -
du zi das pro vas. Po rém, ne nhu ma res pon sa bi li da de
pode ser im pos ta ao Ma gis tra do, que, já ori en tou o
Escri vão, em pe di do de ex pli ca ções.

Não res tou com pro va do, por tan to, qual quer
des pre pa ro do Ma gis tra do para o exer cí cio da fun ção, 
es tan do am bos os pe di dos jul ga dos, não sen do co -
nhe ci do o re cur so na ação ca u te lar, con for me do cu -
men tos apen sa dos.

Di an te do ex pos to, opi no, ar qui va dos os pre sen -
tes Re pre sen tan te e Re pre sen ta do.

Belo Ho ri zon te, 9 de mar ço de 2001. – Evan ge -
li na Cas ti lho Du ar te, Ju í za Cor re ge do ra.

Vis tos, etc.
Apro vo o pa re cer de fls., es tan do com pro va do

que o Juiz de Di re i to im pri miu an da men to ade qua do
aos pro ces sos re fe ri dos na Re cla ma ção, já os de ci -
din do.

Belo Ho ri zon te, 19 de mar ço de 2001. – De sem -
bar ga dor Pa u lo Me di da, Cor re ge dor-Ge ral da Jus ti -
ça.

Ofí cio nº 390/PGJ/GAB

Pal mas, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
A par de cum pri men tar Vos sa Exce lên cia, em

aten ção ao que nos en ca mi nhou por so li ci ta ção da
CPI do Ju di ciá rio, le va mos, para vos so co nhe ci men to, 
as pro vi dên ci as ado ta das pelo Mi nis té rio Pú bli co do
To can tins, có pi as em ane xo.

Aten ci o sa men te, – Jac que li ne Ador no de la
Cruz Bar bo sa, Pro cu ra do ra-Ge ral de Jus ti ça.

04950 Qu ar ta-feira   4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Ofí cio nº 28/2001

Ara gua í na, 22 de mar ço de 2001 

Exmº Sr.
Dr. José Ka suo Otsu ka
DD. Pro mo tor de Jus ti ça/Che fe de Ga bi ne te da
PGJ-TO
PAI MAS-TO

Se nhor Che fe de Ga bi ne te,
Ve nho pelo pre sen te, face Ofí cio nº

56/CHEF/GAB, que tra ta de de nún cia de mo ro si da de, 
em ação de in de ni za ção na Co mar ca de Go i a tins,
efe tu a da por Ma ri nal da Ro cha Va la da res, in for -
mar-lhe que efe ti va men te exis te uma ação cí vel nes te 
sen ti do, bem como foi ini ci a da ação pe nal para apu rar 
a mor te de Fran cis co Ro cha da Sil va (cer ti dões em
ane xo), sen do que a de mo ra no jul ga men to da pri me i -
ra de cor ria, apa ren te men te, da au sên cia de Juiz de
Di re i to ti tu lar na Co mar ca.

Infor mo, ain da, que en trei em con ta to com a atu -
al Ju í za de Di re i to de Go i a tins, a qual se pron ti fi cou
re ver ime di a ta men te os au tos cí ve is, para aná li se e
de li be ra ção ne ces sá ri as.

Ao en se jo, apre sen to vo tos de apre ço e con si -
de ra ção. – Mo a cir Ca mar go de Oli ve i ra, Pro mo tor
de Jus ti ça

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os ofí ci -
os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

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:

REQUERIMENTO Nº 156,  de 2001

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Re gi -
men to Inter no do Se na do, re que i ro Tra mi ta ção em
Con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 245, de 2000 
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 122, 131, 198,
223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tra -
mi tam em con jun to, por ver sa rem so bre ma té ria cor -
re la ta (sa que no Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser -
vi ço (FGTS) para pa ga men to de men sa li da des es co -
la res no en si no mé dio e su pe ri or, dí vi das do Pro gra -
ma de Cré di to Edu ca ti vo, da nos ma te ri a is gra ves em
de cor rên cia de ca tás tro fe ca u sa da pela na tu re za,
cons ti tu i ção de mi cro em pre sa, ci rur gi as e dá ou tras
pro vi den ci as).

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Ro meu Tuma – Ro me ro Juca .

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido 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 8, 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 157, DE 2001

Nos ter mos do Arti go 160 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro que o tem po re ser va do
aos ora do res da Hora do Expe di en te da Ses são De li -
be ra ti va Ordi ná ria do dia 19 de abril de 20

01, seja des ti na do  à co me mo ra ção do Ani ver -
sá rio de Bra sí lia.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Val mir Ama ral – Re nan Ca lhe i ros – Ma u ro Mi ran da 
– He lo í sa He le na – Ge ral do Cân di do – Jo nas Pi -
nhe i ro – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná -
rio, após a Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, I, d,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung, pela or dem. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para fa zer uma rá pi da co mu ni ca ção de Li de ran ça.
Mas gos ta ria de fazê-la pos te ri or men te à fala do ilus -
tre Se na dor Ri car do San tos, pri me i ro ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela or -
dem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, nos ter mos do Re gi men to
Inter no, que ro pe dir a V. Exª que me ins cre va para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, pela or -
dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, es tri -
ba do no art. 14 do Re gi men to Inter no, peço que tam -
bém me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, pela or -
dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção, 
nos ter mos re gi men ta is, em ter ce i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Por ces -
são mi nha, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do
San tos, como pri me i ro ora dor.

S. Exª dis põe de 20 mi nu 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, as em -
pre sas pro ces sa do ras de már mo re e gra ni to do Espí -
ri to San to e de todo o País, com des ta que para os
Esta dos pro du to res de Mi nas Ge ra is e Ba hia, que,
com o Espí ri to San to, res pon dem por 80% da pro du -
ção na ci o nal, fo ram sur pre en di das, na se ma na pas -
sa da, pela edi ção do De cre to nº 3.777, de 23 de mar -
ço de 2001, que pas sou a ta xar com IPI, à alí quo ta de
10%, os pro du tos do se tor.

O se tor bra si le i ro de ro chas or na men ta is é
cons ti tu í do por apro xi ma da men te 10 mil em pre sas,
que mo vi men tam, em toda a ca de ia pro du ti va, cer ca
de US$2,1 bi lhões por ano, con si de ran do as tran sa -
ções nos mer ca dos in ter no e ex ter no e as aqui si ções
de má qui nas, equi pa men tos, in su mos e ser vi ços. E
esse mes mo se tor res pon de tam bém por cer ca de
105 mil em pre gos di re tos no País. O mer ca do in ter no
ab sor ve 80% das tran sa ções co mer ci a is e as mar mo -
ra ri as re pre sen tam 65% do uni ver so das em pre sas
do se tor.

Des de 1986, esse seg men to es ta va isen to da
in ci dên cia do IPI em toda a sua ca de ia pro du ti va,
como for ma de es ti mu lar o se tor e cons ti tu ir as con di -
ções bá si cas es sen ci a is de or ga ni za ção em pre sa ri al, 
es ca la de pro du ção e atu a li za ção tec no ló gi ca para a

sua par ti ci pa ção mais ex pres si va no mer ca do, em es -
pe ci al no mer ca do in ter na ci o nal. 

De fato, o seg men to de már mo re e gra ni to res -
pon deu po si ti va men te ao es tí mu lo, ilus tran do-se essa 
cons ta ta ção com os se guin tes da dos: em 1990, o se -
tor de már mo re e gra ni to no Bra sil ex por tou US$63
mi lhões, sal tan do, no ano de 2000, para US$269 mi -
lhões, ou seja, um de sem pe nho 4,27 ve zes su pe ri or
ao de dez anos atrás, re pre sen tan do cer ca de 337%
de au men to.

Res sal ta mos a im por tân cia do cres ci men to das
ex por ta ções de ma nu fa tu ra dos, que sal ta ram de ín fi -
mos US$3 mi lhões, em 1990, para US$153 mi lhões,
que au men ta ram, por tan to, 51 ve zes, pas san do a ser
re pre sen ta ti vas as ex por ta ções de ma nu fa tu ra dos de
már mo re e gra ni to na pa u ta das ex por ta ções bra si le i -
ras.

A ele va ção abrup ta da alí quo ta do IPI para 10%
foi sur pre en den te e in tem pes ti va: a me di da, edi ta da
em 23 de mar ço, pas sou a vi go rar já em 1º de abril,
sem qual quer en ten di men to ou dis cus são com en ti -
da des re pre sen ta ti vas do se tor.

Não bas tas se a tra di ção equi vo ca da da al te ra -
ção, por de cre to, do IPI, sem aten der ao prin cí pio da
anu a li da de, uma cla ra trans fe rên cia de prer ro ga ti va
do Con gres so Na ci o nal ao Po der Exe cu ti vo, essa me -
di da mos tra in sen si bi li da de das au to ri da des fa zen dá -
ri as para as ques tões de de sen vol vi men to do se tor de 
már mo re e gra ni to e ao mo men to atu al de re cu pe ra -
ção que se ve ri fi ca na in dús tria da cons tru ção ci vil.

Os se guin tes efe i tos são es pe ra dos com essa
me di da:

– Alte ra ção do equi lí brio eco nô mi co-fi -
nan ce i ro de con tra tos de for ne ci men to de
már mo re e gra ni to em vi gên cia, com pos sí -
ve is e ine vi tá ve is con fli tos en tre for ne ce do -
res e com pra do res;

– Di mi nu i ção da ofer ta (in clu si ve para
o mer ca do in ter na ci o nal) con si de ran do que
as em pre sas nor mal men te apre sen tam um
mix de ven das que aten de si mul ta ne a men te 
aos mer ca dos ex ter no e in ter no. A alí quo ta
de 10% do IPI afe ta for te men te a ren ta bi li -
da de do se tor, como qual quer es tu dan te de
Eco no mia pode de pre en der;

– Gra ves pro ble mas na ma nu ten ção
das ati vi da des pro du ti vas de um gran de nú -
me ro de em pre sas que se es for ça para se
ca pi ta li zar e mo der ni zar para atu ar mais fir -
me men te no mer ca do in ter na ci o nal, com
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evi den tes re fle xos so bre o ní vel de em pre -
go;

– O seg men to de már mo re e gra ni to
não é ho mo gê neo: ao lado de pou cas in dús -
tri as ex por ta do ras, sub sis te um sem nú me ro 
de pe que nas in dús tri as que se vin cu lam,
tão-so men te, ao mer ca do in ter no, as mar -
mo ra ri as, que atra ves sam gra ves di fi cul da -
des eco nô mi cas ad vin das de sua ati vi da de
ar te sa nal e da de fa sa gem tec no ló gi ca na
pro du ção;

– Impac to nos cus tos da cons tru ção ci -
vil, gran de em pre ga do ra de mão-de-obra
que se en con tra em pro ces so de re cu pe ra -
ção;

Se ria oci o so di zer que a ex pan são da cons tru -
ção ci vil po de rá tra zer gran de con tri bu i ção para a
ele va ção do ní vel de ati vi da de eco nô mi ca e do ní vel
de em pre go no Bra sil.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me con ce de 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 Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, que ro me as so ci ar ao pro nun ci a -
men to de V. Exª. Te nho cer te za de que se o Se na dor
Ger son Ca ma ta es ti ves se aqui fa ria o mes mo. Nas úl -
ti mas ho ras, te nho re ce bi do um sem-nú me ro de
e-ma ils do Espí ri to San to, da Ba hia e do Ce a rá pro -
tes tan do con tra essa me di da ex tem po râ nea to ma da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral. A cons tru ção ci vil
é um se tor im por tan te, que pas sou, há pou cos anos,
por pro ble mas mu i to gra ves. Qu an do eu es ta va na di -
re to ria do BNDES, ela bo ra mos um pro gra ma jus ta -
men te para re ne go ci ar dí vi das des se se tor, que con -
se guiu se re es tru tu rar. O Go ver no, in clu si ve, si na li zou 
para o se tor que ele de ve ria se mo der ni zar, ad qui rir
má qui nas e equi pa men tos, a fim de que o País sa ís se 
da po si ção de ex por ta dor de pe dra bru ta e pas sas se
por um pro ces so de agre ga ção de va lor ao pro du to,
como V. Exª ci tou no seu pro nun ci a men to. E, num mo -
men to como este, o se tor é sur pre en di do, como mu i to 
bem dis se V. Exª, sem dis cus são pré via, sem qual -
quer re gra de tran si ção, do dia para a no i te, com uma
me di da do Go ver no to ma da na di re ção do cri ti ca do
fis ca lis mo, sem pre pre sen te em suas ati tu des, prin ci -
pal men te nos atos da equi pe fi nan ce i ra. Asso cio-me
ao pro nun ci a men to de V. Exª e es tou so li dá rio com o
se tor. Te mos de pro cu rar o Mi nis tro da Fa zen da e as
au to ri da des fe de ra is – te nho cer te za de que o Se na -

dor Pa u lo Sou to, que tam bém co nhe ce bem o se tor e
o re pre sen ta na Ba hia, as so ci ar-se-á à nos sa re i vin di -
ca ção – para, jun tos, en con trar mos uma so lu ção para 
a ques tão. É uma si tu a ção mu i to gra ve. Não vou ser
agres si vo, mas ati tu des to ma das do dia para a no i te,
sur pre en den do a to dos, não são cor re tas. Para ser
de li ca do, para ser edu ca do, vou ter mi nar meu apar te
por aqui. Antes, co lo co-me, tam bém, à dis po si ção dos 
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is do Ce a rá, Esta do
que tem pre sen ça sig ni fi ca ti va no se tor, para que jun -
tos pos sa mos mos trar ao Go ver no que essa me di da
vai de ses tru tu rar a área e ti rar dela com pe ti ti vi da de
jus ta men te quan do está ten tan do acer tar o pas so
não só no co mér cio in ter no – com o len to re a que ci -
men to da in dús tria da cons tru ção ci vil –, mas tam bém 
no mer ca do ex ter no, como bem dis se V. Exª. Pa ra be -
ni zo V. Exª e as so cio-me ao seu pro nun ci a men to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Pa u lo Har -
tung, e o agre go ao meu pro nun ci a men to, pela con ci -
são com que V. Exª apre sen tou e con clu iu, na ver da -
de, gran de par te da mi nha fala. Agra de ço mu i to a sua
dis po si ção de se as so ci ar a um mo vi men to que de ve -
rá agre gar ou tras ban ca das, mu i to bem ci ta das por V.
Exª, como é o caso das da Ba hia, de Mi nas Ge ra is, da 
Pa ra í ba e do Ce a rá, para fa zer com que o Go ver no
Fe de ral re ver ta essa me di da, in tem pes ti va em mu i tos
as pec tos. 

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Ri -
car do San tos, é ex tre ma men te opor tu na a in ter ven -
ção de V. Exª nes ta tar de. Esse se tor é con si de ra do
emer gen te, e o seu cres ci men to, de uma for ma glo -
bal, é de se ja do pelo Go ver no, para que se cons ti tua
num des ses no vos se to res vol ta dos, so bre tu do, para
a me lho ria das ex por ta ções. No Nor des te, é um se tor
im por tan te, so bre tu do por que não de pen de, por
exem plo, das in cer te zas cli má ti cas que tan to cas ti -
gam a agri cul tu ra. De modo que – e o Se na dor Pa u lo
Har tung foi bas tan te con ci so e pre ci so quan to a este
pon to – o Go ver no po de ria ter pen sa do na pos si bi li -
da de de ele va ção gra du al da ta ri fa e tê-la dis cu ti do
com o se tor. No en tan to, de ter mi nou a ele va ção
abrup ta de 10% na alí quo ta do im pos to, num se tor
que de pen de mu i to de ca pi tal de giro. No se tor de
már mo res e gra ni tos, os cli en tes que rem ver o pro du -
to an tes de com prar e isso exi ge um ca pi tal de giro
mu i to gran de. E sabe-se que ca pi tal de giro, hoje, a
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cus tos ra zoá ve is, é algo ex tre ma men te di fí cil no Bra -
sil. Assim, so bre car re gar o se tor com um au men to de
car ga tri bu tá ria re pen ti no re al men te não me pa re ce
de bom al vi tre, prin ci pal men te quan do ele está se for -
ta le cen do, au men tan do suas ex por ta ções e de sen -
vol ven do sua tec no lo gia. So mos in te i ra men te so li dá -
ri os com a po si ção que V. Exª toma nes ta tar de. Na
Ba hia tam bém está cres cen do mu i to a pro du ção de
már mo res e gra ni tos. E, a exem plo do Se na dor Pa u lo
Har tung, pre fi ro ain da con fi ar que o Go ver no nos ou -
vi rá e que che ga re mos a uma so lu ção ra zoá vel para
não sa cri fi car um se tor que está pro gre din do, com be -
ne fí ci os para a eco no mia bra si le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor Pa u lo Sou to, agra de ço o apar te de V. Exª e
agre go suas pa la vras ao meu pro nun ci a men to. 

É im por tan te des ta car que essa me di da afe ta
um se tor cujo de sem pe nho tem sido bri lhan te nos úl ti -
mos tem pos. Como bem dis se V. Exª, é um se tor
emer gen te, uma das gran des pos si bi li da des de ex -
pan são das ex por ta ções bra si le i ras. E, ao afe tar se ri -
a men te a ren ta bi li da de dos seg men tos de gra ni to e
már mo re, com cer te za, essa me di da irá fa zer com
que se re du za a ofer ta, seja para a ex por ta ção, seja
para o mer ca do in ter no.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ri car do San tos, o dis cur so de V. Exª é ex tre ma -
men te opor tu no, pois não en ten de mos por que esse
se tor está sen do pe na li za do. Pa re ce até que o Go ver -
no fica es pe ran do uma área me lho rar para cri ar me -
ca nis mos que di fi cul tem o seu de sen vol vi men to. Már -
mo res e gra ni tos têm sido a sal va ção de al gu mas re -
giões que não têm água – na Pa ra í ba, por exem plo, é
fon te de re cur so de pes so as que não te ri am ou tro
meio de so bre vi ver. No Bra sil, há ja zi das com co res
es pe ta cu la res, como é o caso do Mart ha Ro cha. Há
vá ri as co lo ra ções que são mu i to pro cu ra das no mun -
do todo. No en tan to, como bem dis se o Se na dor Pa u -
lo Sou to, a com pra só é fe i ta quan do se vê o pro du to
no por to, já cor ta do e trans por ta do, pois o com pra dor
quer con fe rir para cons ta tar se não há va ri a ção. Isso
de pen de de mu i to ca pi tal. E esse ca pi tal é raro. Incri -
vel men te, nes te País, a re du ção dos ju ros fe i ta pelo
Ban co Cen tral leva anos para che gar na pon ta, no
con su mi dor. E bas ta um dia para su bi rem meio pon to.
Tudo isso pe na li za um se tor emer gen te que é pri mor -
di al para re giões que não têm be nes ses cli má ti cas,

como é o caso do meu Esta do. Asso cio-me a V. Exª
nes se cla mor, que é jus to e que es pe ro che gue aos
ou vi dos sur dos do Go ver no. Já so mos qua tro a fa lar a
mes ma co i sa e te nho cer te za de que ou tros Esta dos
têm a mes ma pre o cu pa ção. Por isso, es ta mos, em
unís so no com V. Exª, di zen do que é pre ci so o Go ver -
no ana li sar an tes de fa zer, e ana li sar em pro fun di da -
de para ver os re fle xos. Pa ra béns.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Ney Su as su na. 
V. Exª res sal ta um pon to fun da men tal, tam bém le van -
ta do pelo Se na dor Pa u lo Sou to, que é a ques tão re gi -
o nal. A ca de ia pro du ti va do gra ni to, em par ti cu lar, in -
de pen de de con di ções cli má ti cas. E em re giões onde
pre va le cem re gi mes semi-ári dos, em re giões po bres
do País, como são os ca sos do no ro es te do Espí ri to
San to e de par te do Nor des te bra si le i ro, essa ca de ia
pro du ti va é de ex tre ma im por tân cia para a ma nu ten -
ção do ní vel de ren da e do ní vel de em pre go. Mu i to
obri ga do.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Além dis so, a ele va ção 
da alí quo ta do IPI tra rá com cer te za um es tí mu lo à so -
ne ga ção. Sa be mos que a in dús tria em ge ral so fre
uma tri bu ta ção ex ces si va so bre suas ven das. Os in -
dus tri a is são con tri bu in tes do ICMS, do PIS, da Co -
fins. A in ci dên cia do IPI so bre o seg men to de már mo -
re e gra ni to pode com pro me ter não só a ar re ca da ção
fe de ral mas tam bém a re ce i ta dos Esta dos – prin ci -
pal men te a pro ve ni en te do ICMS.

Isto pos to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, es ta mos so li ci tan do o apo io des te Se na do para a
nos sa so li ci ta ção às au to ri da des do Mi nis té rio da Fa -
zen da, em nome das em pre sas des te se tor no Espí ri -
to San to e no Bra sil: que o Go ver no Fe de ral re ve ja ra -
pi da men te a me di da ado ta da e eli mi ne a nova alí quo -
ta do IPI in ci den te so bre o se tor, con si de ran do sua ir -
ra ci o na li da de do pon to de vis ta tri bu tá rio e seus efe i -
tos ne ga ti vos so bre um se tor que pro cu ra ad qui rir di -
na mis mo no mer ca do in ter na ci o nal, além do seu im -
pac to so bre a ele va ção dos cus tos fi na is da cons tru -
ção ci vil, cuja re cu pe ra ção é fun da men tal para a ele -
va ção do ní vel de ati vi da de e em pre go no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, como Lí der
do Blo co de Opo si ção, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Se na dor Car los Wil son, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho, em nome do PPS, re pu di ar a po si ção do Pre si -
den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W. Bush, de de ci -
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dir pela não im ple men ta ção do Tra ta do de Kyo to. O
acor do con sis te na re du ção do lan ça men to de dió xi do 
de car bo no na at mos fe ra, com o ob je ti vo de di mi nu ir o 
co nhe ci do efe i to es tu fa.

Tra ta-se de uma de ci são que se soma a ou tras
ati tu des no mí ni mo es tra nhas to ma das pelo Pre si -
den te ame ri ca no na área da po lí ti ca ex ter na e que
des per tam a pre o cu pa ção de li de ran ças de todo o
mun do. 

Ontem mes mo as sis ti a ma ni fes ta ção do Pre si -
den te dos Esta dos Uni dos no epi só dio do avião que
fa zia es pi o na gem na Chi na. Essas são ati tu des que
con si de ro ca mi nham na di re ção con trá ria a uma ten -
dên cia de res pe i to à de mo cra cia e à au to de ter mi na -
ção dos po vos. 

Os Esta dos Uni dos são res pon sá ve is pelo lan -
ça men to de 25% dos seis bi lhões de to ne la das de
dió xi do de car bo no que en tram, anu al men te, na at -
mos fe ra. A de ci são do Pre si den te Ge or ge W. Bush de
sim ples men te ig no rar o Tra ta do de Kyo to pode acar -
re tar, nos pró xi mos anos, da nos ao meio am bi en te de
con se qüên ci as de sas tro sas. 

Di an te do re cuo do Go ver no ame ri ca no, di fi cil -
men te ou tros pa í ses in dus tri a li za dos te rão con di ções
de im ple men tar pro gra mas de re du ção de po lu en tes,
de vi do aos al tos cus tos que re pre sen tam para as in -
dús tri as. 

Se to dos cum pris sem o acor do, os cus tos se di -
lu i ri am. Com a de ci são ame ri ca na, o país que vier a
fa zer a re con ver são per de rá em com pe ti ti vi da de.

O Tra ta do de Kyo to foi es ta be le ci do em 1998. O
en tão Pre si den te Clin ton o as si nou, mas não o sub -
me teu ao Se na do de seu país, já que a ban ca da re pu -
bli ca na an te ci pa ra que não o apro va ria. A in ten ção de
Clin ton era es pe rar o mo men to cer to de sub me tê-lo
aos Se na do res. Pelo Tra ta do, os pa í ses in dus tri a li za -
dos es ta ri am com pro me ti dos a re du zir a emis são de
dió xi do de car bo no até o ní vel de 5,2% aba i xo das
emis sões re gis tra das em 1990. A pro pos ta é que
essa meta se ria al can ça da en tre 2008 e 2012.

O meu Par ti do, o PPS, co mun ga da po si ção dos
am bi en ta lis tas, que ava li am a de ci são do Pre si den te
Bush como um re tro ces so na luta con tra o aque ci -
men to glo bal, já que de ses ti mu la – como dis se an te ri -
or men te – o in ves ti men to de ou tros pa í ses em pro gra -
mas de re du ção de emis são de po lu en tes.

A nos sa ex pec ta ti va é que a ma ni fes ta ção de
im por tan tes per so na li da des mun di a is, como as que
es ta mos as sis tin do nos úl ti mos dias, par ti cu lar men te
no úl ti mo fi nal de se ma na, e a mis são en vi a da pela
Co mu ni da de Eu ro péia, que está hoje em Was hing -

ton, sur tam al gum efe i to, con ven çam a Casa Bran ca a 
re ver sua po si ção, re a brin do o diá lo go em tor no do
Tra ta do de Kyo to.

Sr. Pre si den te, nes se sen ti do e usan do as atri -
bu i ções do art. 223 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, apre sen tei, para que tra mi te na Casa, um
voto de cen su ra à po si ção do Go ver no ame ri ca no e
es pe ro que o mes mo seja apre ci a do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Dan do

se qüên cia à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra, por
20 mi nu tos, ao Se na dor Pa u lo Sou to.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR PAULO SOUTO QUE, RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Por ces -
são do Se na dor Ge ral do Melo, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Ney Su as su na, pe din do a com pre en são de
S. Exª para que se res trin ja aos vin te mi nu tos es ti pu -
la dos pelo Re gi men to.

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, hoje re cor dei o
tem po em que es tu da va la tim e li a fá bu la De lupo et
agno, em que a água cor ria de cima para ba i xo, já ti -
nha pas sa do, e o lobo di zia que o cor de i ro a es ta va
tol dan do.

De po is de ter fe i to esse re gis tro, que ria fa lar,
Srªs e Srs. Se na do res, que se apro xi ma a data em
que o Bra sil terá de co me çar a to mar de ci sões so bre
a sua in te gra ção à Área de Li vre Co mér cio das Amé ri -
cas, a co nhe ci da Alca. Está mar ca da para se re a li zar
em Qu e bec, no Ca na dá, en tre os dias 20 e 22 de abril
pró xi mo, a Ter ce i ra Cú pu la das Amé ri cas, em que
trin ta e qua tro pa í ses, in clu si ve Bra sil, Ca na dá e Esta -
dos Uni dos, dis cu ti rão, en tre ou tros tó pi cos, prin ci pal -
men te a Alca.

Antes des se even to, será re a li za do, em Bu e nos
Ai res, um en con tro dos chan ce le res dos trin ta e qua tro
pa í ses, tal vez até mais de ci si vo por ser mais téc ni co,
com po si ções sen do ne go ci a das mi nu ci o sa men te.

De ve mos en ca rar esse pro ces so com mu i ta se -
ri e da de, pre o cu pa ção e ex tre ma pru dên cia. Di an te da 
pers pec ti va do avan ço do pro ces so de ne go ci a ção da 
Alca, te mos que nos cons ci en ti zar de suas po ten ci a li -
da des po si ti vas de lon go pra zo e de seus pe ri gos ime -
di a tos.

Em es pe ci al, é pre ci so aten tar para a im por tân -
cia de o Mer co sul en fren tar es sas ne go ci a ções so li -
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da ri a men te, como um blo co co mer ci al em me lhor es -
ta do de con so li da ção do que aque le em que se en -
con tra atu al men te.

De fato, há al guns me ses, ha via cla ros si na is de
de sa gre ga ção no Mer co sul em re la ção à po si ção úni -
ca que de ve rá ser ado ta da, pelo me nos, em re la ção
ao pra zo para a im ple men ta ção da Alca. O Bra sil não
quer a vi gên cia da Alca an tes de 2005, como de res to
foi fi xa do, em 1994, du ran te a Cú pu la das Amé ri cas.
No en tan to, a Argen ti na ma ni fes tou-se a fa vor de uma 
an te ci pa ção para 2003. Já o Chi le, que se ha via apro -
xi ma do do Mer co sul nos úl ti mos anos, su bi ta men te,
no ano pas sa do, pas sou a fa lar em in te grar-se se pa -
ra da men te ao blo co co mer ci al já exis ten te en tre os
Esta dos Uni dos, o Ca na dá e o Mé xi co, o Naf ta.

Ago ra, em fe ve re i ro, hou ve in dí ci os de que o pa -
no ra ma me lho rou quan to à uni da de do Mer co sul. O
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, em
giro pe los pa í ses do Cone Sul, pa re ce ter ob ti do um
con sen so mais pró xi mo à po si ção bra si le i ra. 

Está vol tan do a se for ta le cer a idéia co le ti va de
que é me lhor ter um Mer co sul apro fun da do e aper fe i -
ço a do, como pre li mi nar à in te gra ção mais am pla que
sig ni fi ca a Alca.

Um pro je to de in te gra ção co mer ci al como a
Alca, en vol ven do trin ta e qua tro pa í ses, im pli ca ne go -
ci a ções com ple xas, di fí ce is, du ras. Te mos que li dar
com dois ti pos de re ce i os, am bos mu i to re a lis tas: o
pri me i ro é de que abrir as im por ta ções de bens e ser -
vi ços em rit mo ace le ra do, sem di fe ren ci ar en tre as va -
ri a das ne ces si da des e con di ções de nos sos di ver sos
se to res pro du ti vos, pode sig ni fi car uma des tru i ção ar -
ra sa do ra de nos sa eco no mia. O se gun do re ce io é ain -
da mais jus ti fi ca do: é a dú vi da so bre se te re mos real
aces so aos mer ca dos de um país rico como os Esta -
dos Uni dos. Nos sa ex pe riên cia prá ti ca quan to a isso
apon ta para pés si mos an te ce den tes.

Em suma, os es for ços para a ex pan são de nos -
sas ex por ta ções en con tram, por par te dos pa í ses ri -
cos em ge ral, a ma i or má von ta de, toda sor te de re sis -
tên cia, de tru ques, de eva si vas, de obs tá cu los, de di fi -
cul da des, de des cul pas es far ra pa das para ne gar-nos
aces so co mer ci al.

É ver da de que exis te a Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, OMC. Ela é um avan ço em re la ção à sel va
que an tes pre va le cia, pois nela há re gras. Ocor re que
es ta mos des co brin do, ago ra, que as re gras da OMC
fo ram de fi ni das sob for te in fluên cia dos mais ex pe ri -
en tes, dos mais ri cos – fo ram fe i tas re gras mu i to bem
pen sa das.

Na OMC é di fí cil, mas é pos sí vel ten tar abrir bre -
chas na du rís si ma mu ra lha de pro te ci o nis mo dos pa í -
ses ri cos; mas de ve ría mos es tar ten tan do fa zer isso
como Mer co sul, um Mer co sul con so li da do e uni do e
não como pa í ses iso la dos do Cone Sul.

Na OMC, nos sa Embra er já per deu uma pa ra da
para a Bom bar di er ca na den se, por que os fi nan ci a -
men tos fa vo re ci dos à Embra er são pu bli ca dos em
Diá rio Ofi ci al, den tro da nos sa tra di ção de for ma lis -
mo lu si ta no, en quan to que os sub sí di os ca na den ses,
pú bli cos e no tó ri os, não são cla ros e os ten si vos. 

Entre tan to, va mos ago ra en fren tar a Bom bar di -
er em nova ro da da de con fli to na OMC, pois, re cen te -
men te, a em pre sa ca na den se, de ses pe ra da com a
ma i or com pe tên cia e com pe ti ti vi da de da Embra er,
par tiu para um gi gan tes co sub sí dio os ten si vo, e só
as sim con se guiu ven cer-nos em im por tan te con cor -
rên cia para ven der aviões à em pre sa ame ri ca na Air
Wins con sin, num con tra to que vale 2 bi lhões de dó la -
res.

Enquan to isso, na mes ma OMC, so mos acu sa -
dos pe los Esta dos Uni dos de fe rir os di re i tos de pa -
ten tes de suas em pre sas far ma cêu ti cas, por que es ta -
mos fa bri can do, aqui, como ge né ri cos, re mé di os con -
tra a AIDS, em vis ta do pre ço ex tor si vo co bra dos pe -
los la bo ra tó ri os ame ri ca nos.

Ve jam V. Exªs que, quan do aqui de fen día mos a
Lei de Pa ten tes, di zía mos que isso iria acon te cer. E
nós bri gá va mos pelo pi pe li ne – o que so bra va das
pa ten tes –, di zía mos que não de via ser dado; e tam -
bém bri gá va mos pela li cen ça com pul só ria, que é o
que nos está sal van do ago ra. Ce de mos em qua se
tudo: ce de mos no pra zo, no fra co INPI que fi ze mos,
não fi ze mos um ban co ge né ti co, en fim, não fi ze mos
nada, tudo para ser mos agra dá ve is aos ame ri ca nos.
Di zia eu que per de ría mos US$2 bi lhões. Per de mos
mais. Hoje, os re mé di os cus tam mu i to mais do que
de ve ri am cus tar. Há in su mos de re mé di os que cus ta -
vam US$3.800 e que ca í ram para US$900 no mer ca -
do ex ter no. Po rém, o pre ço do re mé dio ao in vés de di -
mi nu ir, su biu. Há al gum tem po eu di zia tudo isso! Na -
que le dia em que este Ple ná rio vo tou a Lei de Pa ten -
tes do je i to que vo tou, eu qua se cho rei. E como me
es for cei para con ven cer os meus Pa res de que não
de vía mos vo tar a lei da que le je i to! Nós vo ta mos, e
eles sa í ram sa tis fe i tos. Em se gui da, en tra ram con tra
nós na OMC. E di zi am o quê? Di zi am que não po de -
ría mos fa bri car re mé di os que eles não que rem fa bri -
car aqui, e que a nos sa lei nos per mi te que te nha mos
a li cen ça com pul só ria. Se gun do eles, nós de ve ría mos 
de i xar os nos sos ir mãos con ta mi na dos pela AIDS ao
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deus-dará, como está ocor ren do na Áfri ca. Lem -
bro-me de que eu tive pou cos par ti dá ri os em re la ção
a isso, mas ga nha mos em uma cer ta quan tia de itens.
Gra ças a Deus, ga nha mos em re la ção à li cen ça com -
pul só ria. Hoje, eles ten tam der ru bá-la. Não te nham
dú vi das de que os pa í ses ri cos que rem cada vez
mais; para eles, a me di da do “ter” não se es go ta nun -
ca. Eles hoje to mam um pe da ço, e nós ce de mos;
ama nhã, eles vão que rer o res to. Por tan to, nós te mos
que nos pro te ger. A Alca é boa, mas não deve ser
dada ago ra, por que se vi e rem para cá ser vi ços que
são bem mais ba ra tos em ou tros pa í ses, mu i ta gen te
vai fa lir. Nós que re mos que haja con cor rên cia...

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, após con clu ir esta fra se: Qu e re mos
que eles ve nham, mas quan do es ti ver mos mais for ta -
le ci dos. Não po de mos nos for ta le cer in di vi du al men te
e sim em con jun to. Com um dedo ape nas não con si go 
pe gar o meu copo d’água; com dois de dos, pego mal;
com os cin co de dos, pego bem o meu copo; e, se
usas se as duas mãos, pe ga ria qual quer ob je to. Gra -
ças a Deus, é as sim que fun ci o na: so zi nhos, so mos
fra cos; mas, jun ta men te com to dos os pa í ses que in -
te gram o Mer co sul, po de mos fa zer fren te ao gi gan te
do Nor te. 

V. Exª tem a pa la vra, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Ney Su as su na, pri me i ra men te, so li da ri zo-me
com V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. No en tan to,
devo di zer que sou mais cé ti co do que V. Exª quan to à
con ve niên cia de o Bra sil, mes mo que em 2005, ade rir
à Alca. De fi ni ti va men te en ten do que a es tra té gia do
Go ver no bra si le i ro deve ser de fir me za, de de ter mi na -
ção e de re sis tên cia à idéia de ade são à Alca, e adi ar,
ad in fi ni tum, o pro ces so de for ma li za ção des se blo -
co. Par ti ci pa mos do blo co do Cone Sul na con di ção
de lí der, ten do em vis ta as con di ções eco nô mi cas e
ge o grá fi cas do nos so País. No en tan to, se ade rir mos
a um blo co com as ca rac te rís ti cas men ci o na das por
V. Exª, se re mos sim ples men te co ad ju van tes. E os
Esta dos Uni dos não nos têm tra ta do com o de vi do
res pe i to, di fi cul tan do a si tu a ção dos pro du tos na ci o -
na is e da nos sa eco no mia. Estão aí as bar re i ras ta ri -
fá ri as e não-ta ri fá ri as; está aí o cer ce a men to da co -
mer ci a li za ção da ex por ta ção dos nos sos cal ça dos,
do suco de la ran ja, do aço. Então, esse não é um país
par ce i ro, um país que que i ra con tri bu ir para o nos so
de sen vol vi men to. Qu an do se es tu da a con jun tu ra po -
lí ti ca in ter na ci o nal, apren de-se que para um país ir

para o co man do das na ções ele pre ci sa ser po la ri za -
dor e per tur ba dor. Hoje, te mos a Chi na ocu pan do
esse es pa ço. Antes foi o Ja pão, a Rús sia. O Bra sil
pre ci sa ocu par o pa pel de país po la ri za dor. Hoje, ele
ocu pa esse pa pel no Mer co sul. Na Alca, ele será ape -
nas um país pe ri fé ri co a mais, co ad ju van te. Pa ra be ni -
zo V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz, dis cor dan do
dele no que se re fe re à ade são do Bra sil, mes mo que
em 2005, à Alca. Acre di to que de ve mos con so li dar
cada vez mais o Mer co sul para que o Bra sil pas se à
fren te, numa li de ran ça dis tan ci a da, dos de ma is pa í -
ses. So men te de po is se po de rá pen sar em Alca, da -
qui a dez ou quin ze anos, oxa lá!

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, o meu je i tão sem pre foi fran co,
as sim como nor mal men te são os pa ra i ba nos e os
nor des ti nos. Agra de ço a so li da ri e da de par ci al de V.
Exª. No en tan to, não con cor do com o lon go pra zo,
por que os ame ri ca nos não são me lho res do que nós
em nada! Ace i tar essa tese de V. Exª sig ni fi ca ad mi tir
que so mos in fe ri o res e que va mos con ti nu ar a ser. Em 
ab so lu to! Eles não têm mais olhos do que nós, nem
tam pou co boca! Lem bro-me de um di ta do que o meu
avô sem pre nos di zia: “Igual a nós, pou ca gen te; me -
lhor do que nós, nin guém; e pior do que nós, qua se
todo mun do”. Eles não são me lho res do que nós! Eles 
es tão e são mais or ga ni za dos do que nós, por que o
nos so mo de lo edu ca ci o nal nos tre i na para que cada
um seja uma uni da de e não um con jun to – que é o
que eles fa zem. Um ame ri ca no iso la do pa re ce meio
des lo ca do do mun do, meio es tra nho, mas, em con -
jun to, são ex ce len tes. Nós, so zi nhos, pa re ce mos mu i -
to es per tos, mas, no con jun to, cada um bri ga com o
ou tro e nós não for ma mos uma so ci e da de tão uni da.
Tal vez de va mos re pen sar o nos so mo de lo de edu ca -
ção, mas não po de mos ad mi tir que se re mos sem pre
in fe ri o res a eles. Um dia, se re mos até su pe ri o res, se
Deus qui ser e se pa gar mos o pre ço – por que tudo na
vida é ques tão de pa gar o pre ço – de ter mos mais jus -
ti ça, mais edu ca ção, mais ci da da nia e mais for ma ção. 
Mu i to obri ga do a V. Exª pelo apar te.

Para se ter uma idéia das com ple xi da des que
en vol vem os con fli tos co mer ci a is in ter na ci o na is, bas -
ta aten tar para os co men tá ri os de ana lis tas es pe ci a li -
za dos no sen ti do de que a ma i or pre o cu pa ção do go -
ver no ame ri ca no não é pro pri a men te com a des van -
ta gem co mer ci al que suas em pre sas far ma cêu ti cas
es ta ri am so fren do no Bra sil, mas com o pe ri go de que 
a in ter pre ta ção ju rí di ca que es ta mos dan do aos prin -
cí pi os in ter na ci o na is das pa ten tes faça es co la pelo
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mun do afo ra e, aí sim, pre ju di que em lar ga es ca la os
in te res ses ame ri ca nos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma -
na pas sa da, fui en tre vis ta do pela TV ja po ne sa, que
pe dia exa ta men te in for ma ções so bre como con se gui -
mos co lo car a li cen ça com pul só ria em nos sa le gis la -
ção. Du ran te qua se meia hora, ar gu men tei que era
pre ci so que os de ma is pa í ses tam bém ado tas sem a
li cen ça com pul só ria. Se um país che ga aqui, pa ten te -
ia um re mé dio e não o fa bri ca, nós, que es ta mos dele
pre ci san do, te mos o di re i to de fa bri cá-lo no Bra sil sem 
dar sa tis fa ção ao dono da pa ten te. Nós de mos a ele a
pa ten te, ele é que não a quis, pois pre ten dia ape nas
fa zer uma re ser va de mer ca do. Então, a li cen ça com -
pul só ria é a nos sa sal va ção, no mo men to, para pro -
ble mas como esse da con ta mi na ção da Aids.

Aliás, nes sa bri ga que en vol ve o re ba i xa men to
dos pre ços dos re mé di os con tra a Aids, está-se es bo -
çan do um apo io ao Bra sil por par te da União Eu ro -
péia e das Na ções Uni das. E é isso que eles te mem. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sas
di fi cul da des em ex por tar para os Esta dos Uni dos são
um bom exem plo da ver da de i ra guer ra que se rão as
ne go ci a ções para es ta be le cer a ALCA. Um es tu do
ela bo ra do pela em ba i xa da bra si le i ra em Was hing ton,
da ta do de no vem bro de 2000, é mu i to ins tru ti vo quan -
to às bar re i ras lá exis ten tes aos nos sos pro du tos e
ser vi ços.

Há bar re i ras de to dos os ti pos: ta ri fá ri as, sa ni tá -
ri as, res tri ções na for ma de quo tas, acu sa ções ar ti fi -
ci o sas de dum ping e uma mon ta nha de nor mas res -
tri ti vas, se jam téc ni cas, tra ba lhis tas ou am bi en ta is.
Vá ri os pro du tos nos sos de pa ram-se com enor mes
obs tá cu los, prin ci pal men te o açú car, que en fren ta o
pro ble ma de quo tas; o ta ba co, que é ta xa do em
360%; o suco de la ran ja, em 260%; o aço, cujo in gres -
so em cha pas não é per mi ti do; e os cal ça dos.

Aque le es tu do des ta ca a mo ro si da de e a ine fi -
cá cia das ne go ci a ções para su pe rar es sas bar re i ras,
ape sar dos es for ços das au to ri da des bra si le i ras. Toda 
sor te de pres sões de gru pos de in te res se de di ver sos
se to res eco nô mi cos ame ri ca nos aca bam por to lher a
ca pa ci da de de ne go ci a ção dos nos sos in ter lo cu to res
no go ver no ame ri ca no.

Tal vez um pro ces so de aber tu ra mais am bi ci o so 
como o da ALCA es ca pe des ses mes qui nhos tro pe -
ços, mas cer ta men te será mu i to com ple xo e exi gi rá
mu i ta com pe tên cia de nos sos ne go ci a do res. O Bra sil
tem a seu fa vor a enor me mas sa de sua eco no mia e
de seu mer ca do.

Re cen te men te, a im por tân cia do Bra sil no ce ná -
rio in ter na ci o nal foi des ta ca da por es tu dos nas uni -
ver si da des ame ri ca nas. O me lhor es tu do foi co or de -
na do pelo his to ri a dor in glês Ken neth Max well, já co -
nhe ci do no Bra sil por seu li vro A De vas sa da De vas -
sa, pu bli ca do em 1973, que é um mar co nos es tu dos
so bre a Incon fi dên cia Mi ne i ra. É esse pró prio au tor,
em en tre vis ta à Veja, de 28 de fe ve re i ro pró xi mo pas -
sa do, que aler ta so bre quão di fí ce is são as ne go ci a -
ções na guer ra do co mér cio glo ba li za do.

Se gun do ele, são ne go ci a ções mu i to du ras e
com ple xas, de alto teor po lí ti co, en vol ven do, por
exem plo, nos Esta dos Uni dos, não só o Po der Exe cu -
ti vo, mas tam bém o Con gres so ame ri ca no e po de ro -
sos gru pos de in te res se. Nes se pon to, eles di ver gem
de nós. Qu an do nos apro xi ma mos de uma em pre sa
ou de um ramo de em pre sas, ime di a ta men te so mos
cri ti ca dos. Entre tan to, lá, eles são re pre sen tan tes de
gru pos de in te res ses: há o se na dor do aço, o se na dor
do fumo, o se na dor do tri go, e as sim por di an te. Eles
são ele i tos por aque las cor po ra ções e lu tam por elas,
como não fa ze mos aqui. Se o fi zés se mos, com cer te -
za se ría mos cri ti ca dos pela im pren sa. 

Os me xi ca nos, por exem plo, no epi só dio da cri a -
ção do Naf ta, mo bi li za ram efi ci en te men te lo bis tas,
ad vo ga dos, po lí ti cos im por tan tes, pes so as com con -
ta tos nos pa í ses en ga ja dos na ne go ci a ção, con ta tos
tan to no se tor pú bli co quan to no se tor pri va do.

A di plo ma cia bra si le i ra te ria que re for çar suas
equi pes de ne go ci a ção, pois, em todo o mun do, os di -
plo ma tas vão sen do pres si o na dos por te mas que es -
tão fora de sua for ma ção, per ten cen tes mais às áre as 
de eco no mia e fi nan ças.

O Mé xi co le vou van ta gem com a cri a ção do Naf -
ta; tem cres ci do 7% ao ano. Mas as ne go ci a ções fo -
ram di fí ce is, pe las di fe ren ças eco nô mi cas, so ci a is e
po lí ti cas en tre os três pa í ses par ti ci pan tes: Esta dos
Uni dos, Mé xi co e Ca na dá. Se en tre es ses três pa í ses
hou ve toda essa di fi cul da de, po de mos ima gi nar o que 
será ne go ci ar uma ALCA en vol ven do trin ta e qua tro
pa í ses.

Nes se pro ces so, o Bra sil pre ci sa se pre pa rar
bem, mas con ta com uma van ta gem, que é um Mer -
co sul já em boa me di da cons tru í do. É pre ci so não es -
mo re cer na con ti nu a ção de sua cons tru ção e atu ar
com o Mer co sul, como um blo co uni do, nos de sa fi os
con tí nu os que en fren ta re mos na guer ra co mer ci al
glo bal, cuja are na é a Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio, e na par ti cu lar men te com ple xa, de sa fi a do ra e 
imi nen te ne go ci a ção para o es ta be le ci men to da
ALCA. Não se pode pa rar o pro gres so. Um dia, a
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ALCA virá. De ve mos es tar mu i to bem pre pa ra dos
para esse pro ces so e sa ber onde es ta mos co lo can do
os pés. 

Já pe ca mos na Lei de Pa ten tes quan do dis pen -
sa mos os pra zos. Eu que ria cin co anos na que la data,
mas to dos per mi ti mos que sua apli ca ção fos se ime di -
a ta, e vi mos o pre ço que pa ga mos. Não es mo re ça -
mos des ta vez e exi ja mos que o pra zo mí ni mo seja de
cin co anos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Como o 
meu tem po está-se es go tan do, con sul to o Pre si den te. 
Se S. Exª me con ce der mais al guns mi nu tos, per mi ti -
rei o apar te de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se rei
bre ve, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
foi com pre en si va com o ora dor que o an te ce deu e
pro ce de rá da mes ma for ma com V. Exª, per mi tin do o
apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do a S.
Exª que seja bre ve, pois o tem po do ora dor está es go -
ta do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço à Mesa.

Ouço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, com pra -
zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª por tra zer o tema da ALCA, que é tão
im por tan te para o Bra sil atu al men te. Con si de ro que o
Se na do Fe de ral deve se de bru çar so bre esse as sun -
to em pro fun di da de. Eis por que, hoje, na re u nião da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, en ca mi nhei,
ain da in for mal men te, ao Pre si den te da Co mis são,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, um re que ri men to para ser
dis cu ti do por to dos os mem bros. O Se na dor Lú cio
Alcân ta ra in for mou que di a lo ga rá com o Pre si den te
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal, Se na dor Jef fer son Pé res, a fim de co or de na rem
os tra ba lhos, para que am bas as Co mis sões fa çam
re u niões con jun tas para ou vi rem os di ver sos seg -
men tos in te res sa dos nes se as sun to: os pre si den tes
de fe de ra ções de in dús tri as, de as so ci a ções co mer ci -
a is, de en ti da des da agri cul tu ra, de cen tra is sin di ca is;
isto é, re pre sen tan tes dos em pre sá ri os e dos tra ba -
lha do res. Por tan to, con si de ro da ma i or re le vân cia o
fato de V. Exª ter tra zi do esse as sun to hoje para que o
Se na do o dis cu ta. Assim como o Con gres so nor -
te-ame ri ca no acom pa nha pas so a pas so e dis cu te o
que é fe i to pelo Po der Exe cu ti vo da que le país, aqui
tam bém pre ci sa mos acom pa nhar pas so a pas so,

apre ci ar, de ba ter, apro var ou não o que é acor da do
pelo Go ver no bra si le i ro com res pe i to ao as sun to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

Encer ro, di zen do que so mos os ti mo ne i ros do
nos so bar co. Fa ze mos o nos so des ti no, mas para isso 
pre ci sa mos es tar aten tos e pa gar o pre ço. Se ti ver -
mos en ge nho e arte, com cer te za a vi tó ria não nos
aban do na rá.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pror ro go 

a Hora do Expe di en te por mais quin ze mi nu tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los

Ma ga lhães, como Lí der, para uma co mu ni ca ção. Em
se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Osmar
Dias.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. 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, o
Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do -
so, anun ci ou on tem a cri a ção da Cor re ge do ria-Ge ral
da União. Tra ta-se de ór gão su bor di na do à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, com es tru tu ra mo des ta, com pos ta
de um ga bi ne te, uma as ses so ria ju rí di ca e uma sub -
cor re ge do ria-ge ral.

Se gun do a me di da pro vi só ria que a cri ou, a Cor -
re ge do ria-Ge ral des ti na-se a as ses so rar o Pre si den te 
da Re pú bli ca na rá pi da e in te gral apu ra ção dos fa tos
que se jam ob je to de re pre sen ta ção ou de nún cia re la -
ti va à le são ou ame a ça ao pa tri mô nio pú bli co.

A Cor re ge do ria foi cri a da, te nho cer te za, gra ças 
à atu a ção das duas Ca sas do Con gres so, que apre -
sen ta ram de nún ci as sé ri as so bre vá ri as ins ti tu i ções e 
ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral. Mas o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca to mou para si, ex clu si -
va men te, a idéia de criá-la. A idéia de cri ar a Cor re ge -
do ria pode ter sido ex clu si va dele, mas as de nún ci as,
prin ci pal men te, fo ram ex clu si va men te nos sas.

Srªs e Srs. Se na do res, não é a so lu ção per fe i ta.
Tra ta-se de um ór gão su bor di na do hi e rar qui ca men te
ao Pre si den te da Re pú bli ca, cujo ti tu lar é de mis sí vel
ad nu tum e, por tan to, não tem a in dis pen sá vel ga ran -
tia de es ta bi li da de para bem cum prir as im por tan tís si -
mas atri bu i ções que lhe são con fe ri das.

Ain da as sim, tra ta-se de uma me di da sa lu tar.
Mes mo tar di a men te, vem res pon der a re cla mos da
so ci e da de, que an se ia por me di das con cre tas con tra
a cor rup ção que gras sa em seg men tos do Go ver no
Fe de ral – 87% da po pu la ção bra si le i ra acre di ta que
exis te cor rup ção no Go ver no.
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Vem com atra so, pois a to dos está cla ro que o
Go ver no Fe de ral erra sem pre que pre fe re ne gar as
de nún ci as ou en ten de su fi ci en te, quan do pres si o na -
do, di vul gar que apu rou. Apu rar sem pu nir? Apu rar
sem re cu pe rar o que foi rou ba do não adi an ta nada. É
apu rar, pu nin do e res sar cin do o di nhe i ro pú bli co.

Te nho cer te za de que, com em pe nho e es pí ri to
pú bli co, pode a Cor re ge do ria che gar a bons re sul ta -
dos, não nego.

A Sub pro cu ra do ra-Ge ral da Re pú bli ca, Drª
Anadyr, é uma pes soa, se gun do se in for ma, pro ba,
enér gi ca, res pe i ta da por seus co le gas, com um his tó -
ri co de tra ba lho sé rio e fe cun do. Te nho es pe ran ças de 
que pos sa de sin cum bir-se de sua im por tan te mis são
e de que, so bre tu do, não ace i ta rá pres sões de quem
quer que seja.

Não bas ta cri ar a Cor re ge do ria no pa pel. Não
bas ta, tam bém, no me ar uma pes soa com pe ten te
para di ri gir o ór gão. Há que se dar con di ções para fun -
ci o nar. Há que ha ver um pla no co or de na do de atu a -
ção e exis tir o fir me pro pó si to de apu rar, de pu nir de
ver da de, de res sar cir in te gral men te o Erá rio.

Não vou li mi tar-me a re gis trar a cri a ção da Cor -
re ge do ria-Ge ral da União. Vou co la bo rar para o seu
su ces so. Qu e ro es tar en tre os pri me i ros; tal vez seja
eu o pri me i ro. É com esse ob je ti vo que as so mo à tri -
bu na.

Ain da hoje, com base no que de ter mi na a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.143-31, de acor do com seus ar ti -
gos 6º-A e 14-A e pa rá gra fos, es ta rei en ca mi nhan do
à Mi nis tra Cor re ge do ra-Ge ral da União, para as de vi -
das e rá pi das pro vi dên ci as, re la to e do cu men ta ção
re la ti va às ir re gu la ri da des que men ci o no a se guir.

Va mos ao caso do Ban co do Pará.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca so li ci tou ao
Ban co Cen tral, com base na Lei Orgâ ni ca do Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral, que veda a ale ga ção de si gi lo, in -
for ma ções so bre ir re gu la ri da des pra ti ca das no âm bi -
to do Ban co do Esta do do Pará. Esse pe di do foi ne ga -
do.

Por se gui das ve zes e va ri a das for mas, o Mi nis -
té rio Pú bli co re i te rou, por anos, essa so li ci ta ção.

A des pro po si ta da po si ção do Ban co Cen tral não 
só im pe diu e per ma ne ce im pe din do o exa me da res -
pon sa bi li da de cri mi nal, que, no caso de en vol vi men to
de Par la men ta res, é de com pe tên cia do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, como pode ter ca rac te ri za do, da par te
de di re to res do Ban co, a prá ti ca de cri me, de in fra ção
dis ci pli nar, além de po der re sul tar na pres cri ção de
even tu a is ações pe na is.

Nes se caso, o que pe di mos são me di das para
apu rar fa tos e pu nir os res pon sá ve is, seja com re la -
ção ao ilí ci to pra ti ca do, como tam bém quan to à atu a -
ção dos di ri gen tes do Ban co Cen tral, que im pe di ram,
re pi to, que ti ves sem cur so as in ves ti ga ções so bre o
Ban pa rá.

Srªs e Srs. Se na do res, quan to ao DNER, além
das gra ves ir re gu la ri da des apon ta das por mim em di -
ver sas opor tu ni da des, o Cor re io Bra zi li en se, edi ção
de 31 de mar ço, no ti cia ações pes so a is do Sr. Mi nis tro 
dos Trans por tes no sen ti do de des res pe i tar a or dem
de pa ga men to de pre ca tó ri os ex pres sa men te exi gi da
pela Cons ti tu i ção Fe de ral e de es ti mu lar acor dos ad -
mi nis tra ti vos.

Te nho em mão do cu men tos fir ma dos pelo Mi -
nis tro, que de ram ori gem à ma té ria re fe ri da. Pode ter
ocor ri do a prá ti ca de cri me con tra a Admi nis tra ção
Pú bli ca e de ação le si va ao Erá rio, apu rá vel por meio
da ação de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, a ser aju i za da 
pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Nes se in tu i to, en ca -
mi nho à Mi nis tra Cor re ge do ra-Ge ral essa do cu men -
ta ção.

E quan to aos re que ri men tos de in for ma ções
que bus quei en ca mi nhar ao Go ver no, al guns des de
20 de fe ve re i ro? Já es ta mos em abril, Sr. Pre si den te!
Pe las in for ma ções que te nho, até o mo men to, es ses
do cu men tos ain da que dam nos es ca ni nhos des ta
Casa, ape sar de al guns te rem sido apro va dos de
pron to, em ple ná rio, pelo Pre si den te da Casa, que
avo cou para si a de li be ra ção ime di a ta da ma té ria.
São pe di dos de in for ma ções a di ver sos ór gãos pú bli -
cos fe de ra is, de cor ren tes de atos per pe tra dos na Su -
dam* e no DNER.

Por in ter mé dio des se re cur so le gal, di ri gi-me
aos Srs. Mi nis tros da Fa zen da, da Inte gra ção Na ci o -
nal, do De sen vol vi men to Agrá rio e dos Trans por tes,
além do Sr. Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Assim, sem pre ju í zo das in for ma ções que, com
cer te za, em bre ve, de ve rão es tar sen do pres ta das a
esta Casa, en ca mi nho có pia de to das as so li ci ta ções
que fiz, como con tri bu i ção aos tra ba lhos que se rão
de sen vol vi dos pela Cor re ge do ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é só o co -
me ço. Nos pró xi mos dias, devo es tar en ca mi nhan do
no vos ca sos a S. Exª. De mi nha par te, a Mi nis tra pode 
aguar dar todo o apo io pos sí vel so bre as de nún ci as
que en vi a rei.

Nem po dia ser di fe ren te. Re co nhe ço que será
um tra ba lho ár duo, ad ver so. Sa be rei en ten der isso,
mas tam bém sa be rei co brar. E vou co brar.
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Meu ob je ti vo, nes se caso, é a bus ca do aper fe i -
ço a men to das ins ti tu i ções e da li su ra no tra to da co i sa 
pú bli ca. Se há ir re gu la ri da des, va mos apu rar, va mos
pu nir, va mos re cu pe rar, so bre tu do, o que foi fur ta do
da Na ção. Dis so não me afas to ja ma is.

Por isso, es tou, ago ra, apre sen tan do a esta
Casa uma sé rie de do cu men tos que en vi a rei à no bre
Cor re ge do ra, na cer te za de que, por meio de les, S.
Exª po de rá pro var não só a sua ação enér gi ca e sé ria, 
como tam bém os pro pó si tos, que acre di to cor re tos,
do Pre si den te da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães, devo es cla re cer a V. Exª
que on tem foi re a li za da a pri me i ra re u nião des ta
Mesa Di re to ra, e os re que ri men tos apre sen ta dos sob
a sua di re ção fo ram des pa cha dos aos Re la to res. No
má xi mo em oito dias, to dos es ta rão sen do en ca mi -
nha dos.

A Mesa pede a com pre en são de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sem que rer di a lo gar com a Mesa, que res pe i -
to, ape nas que ro di zer a V. Exª que, ape sar des sa de li -
be ra ção dos Re la to res, acre di to que a Cor re ge do ra
pos sa tra ba lhar com mais ra pi dez que os nos sos pró -
pri os Co le gas, que ain da vão emi tir pa re cer. Assim, já
en ca mi nho o que pos so à Cor re ge do ra. Não há nis so
ne nhum de mé ri to à Mesa, que, no mo men to, V. Exª
pre si de.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der do PSDB, por cin co mi nu tos, 
ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – 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, in cum biu-me o
Lí der do PSDB, Se na dor Sér gio Ma cha do, de fa zer a
le i tu ra da Car ta de Be lém, re sul tan te da re u nião do
PSDB re a li za da em Be lém, no dia 31 de mar ço de
2001.

“Go ver na do res, Mi nis tros e Lí de res do
PSDB, re u ni dos em Be lém do Pará, con vic -
tos de que o par ti do está cum prin do com a
sua res pon sa bi li da de na con so li da ção da
de mo cra cia, na cri a ção de base du ra dou ra
para o cres ci men to eco nô mi co sus ten ta do,
na re du ção das de si gual da des so ci a is e re -
gi o na is e na mo der ni za ção ins ti tu ci o nal do
País, vêm a pú bli co ex pres sar o se gue:

1 – O PSDB re i te ra o seu or gu lho com
a con du ta do Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so, que hon ra o par ti do e o Bra sil,
pela sua com pe tên cia, ho nes ti da de, co ra -
gem e es pí ri to de mo crá ti co; 

2 – o PSDB é o par ti do da éti ca, da
de mo cra cia, das ad mi nis tra ções bem-su ce -
di das; é o par ti do das mu dan ças. Inspi ra do
no exem plo his tó ri co de Má rio Co vas, con ti -
nu a rá ao lado do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que, na sua luta pe las trans for ma ções do
Bra sil; 

3 – nes sa li nha, re i te ra o seu com pro -
mis so com a de fe sa e apli ca ção da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal e re pu dia qual -
quer ten ta ti va de des ca rac te ri zá-la;

4 – o par ti do, ar tí fi ce e prin ci pal ava lis -
ta das pro fun das re for mas vi vi das pelo Bra -
sil, sim bo li za das pelo Pla no Real, se de di ca -
rá, a par tir de ago ra, à ela bo ra ção de um
novo pro je to que, res pal da do nas re for mas
em pre en di das, re pre sen te um avan ço no
nos so mo de lo de Esta do e de Na ção;

5 – os pro ce di men tos re la ti vos ao ple i -
to do pró xi mo ano e seu ca len dá rio de ati vi -
da des se rão de fi ni dos pela nova di re ção na -
ci o nal, es cla re cen do des de já que as can di -
da tu ras só se rão dis cu ti das em 2002;

6 – o Insti tu to Te o tô nio Vi le la será o
res pon sá vel pela ela bo ra ção do Pro gra ma
Na ci o nal de Go ver no que dará su por te ao
can di da to do par ti do e ser vi rá de base para
as ali an ças po lí ti cas;

7 – co mis são de sig na da pelo PSDB
or ga ni za rá se mi ná rio para dis cu tir a ques tão 
ur ba na con si de ra da tema re le van te da
Agen da Na ci o nal e pon to cen tral do pro gra -
ma do par ti do;

8 – fi cou ain da de ci di do que a pró xi ma
re u nião se re a li za rá no dia 28 de abril, em
Ma ce ió. A se guin te será em Go iâ nia, em
data a ser de fi ni da.

Be lém, 31 de mar ço de 2001.” 

Sr. Pre si den te, esta é a Car ta de Be lém, cuja
le i tu ra me foi in cum bi da pelo Se na dor Sér gio Ma -
cha do, Lí der do PSDB. Agra de ço. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra,
como Lí der do Blo co, por cin co mi nu tos. Em se gui da,
en tra re mos na Ordem do Dia. 
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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, pedi a pa la vra como Lí -
der, por cin co mi nu tos, por ter sido ci ta do no mi nal -
men te pelo Mi nis tro José Gre go ri exa ta men te na re u -
nião em Be lém, que aca bou de ser alu di da pelo Se na -
dor Osmar Dias. Se gun do os jor na is, o Mi nis tro te ria
dito o se guin te: – “Acre di ta em ce go nha quem pen sa
que o Du tra está pre o cu pa do em apu rar ir re gu la ri da -
des; o que ele quer é de ses ta bi li zar o Go ver no, e nis -
so tem a aju da da Ba hia”. Essa foi a fra se li te ral atri bu -
í da ao Mi nis tro Gre go ri.

Sur pre en de-me, Sr. Pre si den te, o fato de que,
exa ta men te no mo men to em que o Pre si den te da Re -
pú bli ca con vo ca a im pren sa para anun ci ar um pa co te
e faz re fe rên cia a ali a dos, pes so as que ti ve ram par ti -
ci pa ção so li dá ria na di ta du ra mi li tar – não sei a quem
Sua Exce lên cia se re fe ria, já que são tan tos os ali a -
dos dele que es ti ve ram so li dá ri os à di ta du ra –, pes so -
as como o Mi nis tro Gre go ri, que, sem dú vi da al gu ma,
não está en tre es ses, pois tem um pas sa do de de mo -
cra ta que to dos co nhe ce mos, pos sam fa zer de cla ra -
ções des sa na tu re za. Me di an te es sas de cla ra ções,
ten tou res ta be le cer o ca rim bo usa do pela di ta du ra mi -
li tar con tra to dos os que pro cu ra vam re sis tir a ela, os
que de nun ci a vam o au to ri ta ris mo, os que agi am con -
tra a cor rup ção. Esses eram ca rim ba dos pela di ta du ra 
mi li tar como pes so as que que ri am de ses ta bi li zar o
Go ver no, que es ta vam con tra o País, con tra a Pá tria.
Tal ar gu men to era apre sen ta do como jus ti fi ca ti va
para as per se gui ções a es sas pes so as. Sur pre en -
de-me ago ra o fato de o Mi nis tro José Gre go ri uti li zar
esse mes mo ar gu men to usa do pela di ta du ra mi li tar
con tra ele e ou tros, como o pró prio Pre si den te da Re -
pú bli ca, se gun do o qual to dos aque les que le van tam
a ne ces si da de de in ves ti ga ção que rem de ses ta bi li zar 
e der ru bar o Go ver no.

Sin ce ra men te, acho la men tá vel pro ce di men tos
des sa na tu re za, por que o que es ta mos que ren do é
sim ples men te que o Con gres so Na ci o nal ve nha a
exer cer na ple ni tu de as prer ro ga ti vas que a so ci e da -
de bra si le i ra lhe per mi tiu con quis tar, in clu si ve com a
aju da do Mi nis tro José Gre go ri, do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e tan tos ou tros que lu ta ram
para su pe rar o ar bí trio e para res ga tar a de mo cra cia.

Faço esse re gis tro, Sr. Pre si den te, la men tan do
o fato de eu ter sido ca rim ba do pelo Mi nis tro José
Gre go ri com esse ca rim bo que a di ta du ra mi li tar tan -
tas ve zes usou não só para o Mi nis tro José Gre go ri,
mas para tan tos ou tros de mo cra tas que lu ta ram con -
tra ela.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, 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. .Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 158, de 2001

Nos ter mos do in ci so II, do § 2º do ar ti go 256 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a re -
ti ra da em ca rá ter de fi ni ti vo do re que ri men to de mi nha
au to ria de nº 376, de 1999. 

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – José
Ro ber to Arru da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido é de fe ri do pela Pre si dên cia, nos ter -
mos do art. 215 do Re gi men to Inter no.

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 6 DE 2001

Re vo ga dis po si ti vos 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:

Arti go úni co. Fi cam re vo ga dos os §§ 6º e 7º do
art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997, im -
plan tou, em nos so País, o ins ti tu to da re e le i ção para
car gos exe cu ti vos. A re for mu la ção fe i ta, no en tan to, li -
mi tou-se ao § 5º do art. 14 da Car ta Mag na, que tra ta -
va, es pe ci fi ca men te, da pro i bi ção da re e le i ção, man -
ten do inal te ra dos os §§ 6º e 7º do dis po si ti vo.

Esse fato aca bou cri an do si tu a ções ab so lu ta -
men te ir ra zoá ve is. Por exem plo, de acor do com as
nor mas vi gen tes, o Pre si den te da Re pú bli ca pode
per ma ne cer no car go para se can di da tar à re e le i ção.
Entre tan to, se pre ten der can di da tar-se a ve re a dor do
me nor mu ni cí pio do Bra sil, terá que re nun ci ar ao seu
car go seis me ses an tes da ele i ção. O mes mo vale
para o seu côn ju ge ou pa ren tes até o se gun do grau.

Tra ta-se de im pe di men tos que não se har mo ni -
zam com o ins ti tu to da re e le i ção e cuja al te ra ção se
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im põe. Assim, es ta mos apre sen tan do a pre sen te pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, re vo gan do os §§ 6º
e 7º do art. 14 da Lei Ma i or, que es ta be le cem as res -
tri ções ab so lu tas a can di da tu ras de Che fes do Po der
Exe cu ti vo e seus pa ren tes.

Vale ob ser var que não se es tão eli mi nan do res -
tri ções que vi sem a pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti -
va, a mo ra li da de para o exer cí cio do man da to e a nor -
ma li da de e le gi ti mi da de das ele i ções con tra a in fluên -
cia do po der eco nô mi co ou o abu so do exer cí cio de
fun ção, car go ou em pre go na ad mi nis tra ção di re ta ou
in di re ta, uma vez que per ma ne ce em ple no vi gor o §
9º do mes mo art. 14 da Cons ti tu i ção que pre vê a edi -
ção de lei com ple men tar so bre a ma té ria.

Des sa for ma, te mos a cer te za de que a apro va -
ção da pre sen te pro po si ção re pre sen ta rá mais um
pas so na di re ção do apri mo ra men to e ma tu ri da de do
nos so sis te ma ele i to ral, eli mi nan do de nos sa Cons ti -
tu i ção dis po si ti vos que se cho cam com ins ti tu tos já
con so li da dos, como o da re e le i ção.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº    , DE 2001

Re vo ga dis po si ti vos: §§ 6º e 7º, do
art. 14, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ro ber to Fre i re – Osmar Dias – Ade mir
Andra de – Ra mez Te bet – Sér gio Ma cha do – Alva -
ro Dias – José Edu ar do Du tra – Ca sil do Mal da ner
– Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Cân di do – José Ge -
ral do – Ger son Ca ma ta – Se bas tião Ro cha – La u ro 
Cam pos – Pa u lo Sou to – Tião Vi a na – José Ro ber -
to Arru da – Fer nan do Ma tu sa lém – He lo í sa He le na 
– Re nan Ca lhe i ros – João Alber to Sou za – Ge ral do 
Althoff – Jo nas Pi nhe i ro – Na bor Ju ni or – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Pa u lo Har -
tung – Alva ro Dias – José Agri pi no. 

LEGISLAÇÃO CITADA

 PEC Nº 6 DE 2001

Re vo ga dis po si ti vos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, §§ 6º e 7º, do Art. 14.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 4-6-97:

“§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do -
res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do, ou subs ti tu í do no cur so
dos man da tos po de rão ser re e le i tos para um úni co
pe río do sub se qüen te.“

§ 6º  Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre si -
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º  São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção do
ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou afins,
até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den te da
Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó rio, do
Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja subs ti -
tu í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i to, sal vo
se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à re e le i ção.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 ar ti gos 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 (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Sr. Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2001

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
uso da lin gua gem de si na is em to das as
ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no Fe -
de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei ob je ti va tor nar obri ga tó rio o uso

da lin gua gem dos si na is, ade qua da aos de fi ci en tes
au di ti vos, em to das as cam pa nhas edu ca ti vas e pre -
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ven ti vas do go ver no, quan do ve i cu la das pela te le vi -
são.

Art. 2º To das as ma ni fes ta ções de mem bros dos 
po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, no âm bi to
fe de ral, as sim como as cam pa nhas edu ca ti vas e pre -
ven ti vas do Go ver no Fe de ral e tam bém a pro gra ma -
ção ele i to ral, trans mi ti das pela te le vi são, de ve rão ser
in ter pre ta das na lin gua gem dos si na is, com pre en sí -
ve is aos de fi ci en tes au di ti vos.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor 90 dias a par tir da
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O país tem em pre en di do gran de ca mi nha da no
sen ti do de ga ran tir ci da da nia aos seus ex clu í dos, que
são, in fe liz men te, a ma i or par te de sua po pu la ção. Por 
mo ti vos di ver sos, os po bres, os ido sos e os de fi ci en -
tes são as gran de ví ti mas des sa ex clu são, que os faz
ci da dãos de se gun da clas se.

Men ci o nem-se os de fi ci en tes au di ti vos, que re -
pre sen tam qua se dez por cen to da po pu la ção bra si le -
i ra, e são pra ti ca men te im pe di dos de ter aces so ao
ma i or meio de co mu ni ca ção do país, a te le vi são. E a
fon te de tal im pe di men to está no fato de se rem de fi ci -
en tes au di ti vos.

No en tan to, já é pos sí vel, hoje em dia, sa nar o
pro ble ma, com a uti li za ção da lin gua gem dos si na is,
cada vez mais di fun di da en tre es ses de fi ci en tes e
cada vez mais uti li za da por aque les que de se jam se
co mu ni car com esse con tin gen te da po pu la ção. Eis a
sin ge la – to da via de pro fun do al can ce so ci al e eco nô -
mi co – pro pos ta do pre sen te pro je to de lei: in clu ir os
de fi ci en tes au di ti vos na so ci e da de da in for ma ção, na
so ci e da de-mer ca do, que ca rac te ri za nos so mun do
oci den tal ho di er no.

O atin gi men to ade qua do des sa ca te go ria de
pes so as tem o con dão de ele vá-los à con di ção de ci -
da dãos, pelo me nos em dois pla nos: in se rin do-os na
so ci e da de cons ci en te, por meio da in for ma ção e in se -
rin do-os, de fi ni ti va men te, no mer ca do, por trans for -
má-los em con su mi do res mais ati vos e cons ci en tes.

Di an te do ex pos to, so li ci to aos meus no bres pa -
res o seu apo io, fun da men tal para a pros pe ri da de do
pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na do -
ra Emí lia Fer nan des.

(À Co mis são de Edu ca ção – em de ci -
são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2001

Mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II, da
Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996,
e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de -
zem bro de 1998, que dis põem so bre o sa -
lá rio-edu ca ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 

24 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 15.  .................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – Qu o ta Esta du al e Mu ni ci pal, cor -

res pon den te a dois ter ços do mon tan te de
re cur sos, que será cre di ta da men sal e au to -
ma ti ca men te em fa vor das Se cre ta ri as de
Edu ca ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e 
dos Mu ni cí pi os para fi nan ci a men to de pro -
gra mas, pro je tos e ações do en si no fun da -
men tal. (NR)

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

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de -
zem bro de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 2º A quo ta es ta du al e mu ni ci pal do 
sa lá rio-Edu ca ção, de que tra ta o art. 15, §
1º, in ci so II, da Lei nº 9.242, de 24 de de -
zem bro de 1996, será in te gral men te re dis tri -
bu í da en tre o Esta do e seus Mu ni cí pi os de
for ma pro por ci o nal ao nú me ro de alu nos
ma tri cu la dos no en si no fun da men tal nas
res pe ti vas re des de en si no, con for me apu ra -
do pelo cen so edu ca ci o nal re a li za do pelo
Mi nis té rio da Edu ca ção. (NR)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na, em seu art.
211, §§ 2º e 3º, que os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os 
Mu ni cí pi os de vem atu ar pri o ri ta ri a men te no en si no
fun da men tal, prin cí pio re a fir ma do na Lei de Di re tri zes 
e Ba ses da Edu ca ção (LDB), em seus arts. 10 e 11.

No en tan to, os re cur sos do sa lá rio-edu ca ção,
con tri bu i ção so ci al pre vis ta na Cons ti tu i ção Fe de ral
como “fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to” do en si no
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fun da men tal (art. 212, § 5º), são re par ti dos de for ma
de si gual en tre as es fe ras ad mi nis tra ti vas. Exis te a
quo ta fe de ral, de um ter ço, e a quo ta es ta du al, de dois 
ter ços. Não há pro pri a men te uma quo ta mu ni ci pal.

A quo ta fe de ral é usa da no de sen vol vi men to de
pro gra mas es pe ci a is de ca rá ter re dis tri bu ti vo e su ple ti -
vo, como o do trans por te es co lar, o do di nhe i ro di re to na 
es co la e o do li vro-di dá ti co. Os re cur sos da quo ta es ta -
du al, por sua vez, são dis tri bu í dos en tre cada es ta do e
seus mu ni cí pi os, se gun do a le gis la ção es ta du al.

Ocor re que ape nas me ta de dos re cur sos da quo ta 
es ta du al deve ser re par ti da con for me o nú me ro de alu -
nos ma tri cu la dos nas es co las es ta du a is e mu ni ci pa is.
Des se modo, a ou tra me ta de mu i tas ve zes tem be ne fi ci -
a do ape nas a rede es ta du al, ou é usa da para re dis tri bu -
i ção aos mu ni cí pi os de acor do com cri té ri os ale a tó ri os,
fre qüen te men te de na tu re za po lí ti co-par ti dá ria.

Além dis so, o pró prio fato de a Lei nº 9.424/96 pre -
ver a trans fe rên cia au to má ti ca de re cur sos ape nas para
as con tas das se cre ta ri as es ta du a is gera di fi cul da des
para o re ce bi men to da par ce la de vi da às re des mu ni ci -
pa is

O pre sen te pro je to de lei cor ri ge es sas de fi ciên -
ci as. Em vez de quo ta es ta du al, a pro po si ção cria a
quo ta es ta du al e mu ni ci pal. É usa do, para a re dis tri -
bu i ção da to ta li da de de seus re cur sos, o mes mo cri té -
rio de pro por ci o na li da de que rege a re par ti ção dos re -
cur sos do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té -
rio (FUNDEF). Des se modo, dá-se mais um pas so na
eli mi na ção das de si gual da des de gas tos por alu no no 
in te ri or de cada es ta do.

Fi nal men te, os mu ni cí pi os pas sam a re ce ber re -
cur sos do sa lá rio-edu ca ção di re ta men te do Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção (FNDE),
sem ne ces si da de de in ter po si ção das se cre ta ri as es -
ta du a is de edu ca ção.

Em ra zão dos seus efe i tos eqüi ta ti vos na dis tri -
bu i ção de re cur sos do sa lá rio-edu ca ção, con fio no
apo io de meus Pa res ao pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

*Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral 
e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra -
ção seus sis te mas de en si no.

§ 1º A União or ga ni za rá o sis te ma fe de ral de en -
si no e o dos Ter ri tó ri os, fi nan ci a rá as ins ti tu i çôes de

en si no pú bli cas fe de ra is e exer ce rá, em ma té ria edu -
ca ci o nal, fun ção re dis tri bu i ti va e su ple ti va, de for ma a
ga ran tir equa li za ção de opor tu ni da des edu ca ci o na is
e pa drão mí ni mo de qua li da de do en si no me di an te
as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos Esta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos Mu ni ci pi os.

§ 2º Os Mu ni cí pi os atu a rão pri o ri ta ri a men te no
en si no fun da men tal e na edu ca ção in fan til.

§ 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral atu a rão pri -
o ri ta ri a men te no en si no fun da men tal e mé dio.
....................................................................................

*Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca
me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro -
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to do en si no.
....................................................................................

§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da pe las em pre sas, na
for ma da lei.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re gu la men to

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:
....................................................................................

Art 15. O Sa lá rio-Edu ca ção, pre vis to no art. 212, 
§ 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e de vi do pe las em pre -
sas, na for ma em que vier a ser dis pos to em re gu la -
men to, é cal cu la do com base na alí quo ta de 2,5%
(dois e meio por cen to) so bre o to tal de re mu ne ra ções 
pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, aos se gu ra dos
em pre ga dos, as sim de fi ni dos no art. 12, in ci so I, da
Lei nº 8.212. de 24 de ju lho de 1991,

§ 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1997, o mon tan -
te da ar re ca da ção do Sa lá rio-Edu ca ção, após a de -
du ção de 1% (um por cen to) em fa vor do Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, cal cu la do so bre o va -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira 4  04965



lor por ele ar re ca da do, será dis tri bu í do pelo Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção FNDE,
ob ser va da a ar re ca da ção re a li za da em cada Esta do
e no Dis tri to Fe de ral, em quo tas, da se guin te for ma:
....................................................................................

II – Qu o ta Esta du al, cor res pon den te a dois ter -
ços do mon tan te de re cur sos, que será cre di ta da
men sal e au to ma ti ca men te em fa vor das Se cre ta ri as
de Edu ca ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral para
fi nan ci a men to de pro gra mas, pro je tos e ações do en -
si no fun da men tal.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998

Alte ra a le gis la ção que rege o Sa lá -
rio-Edu ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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:
....................................................................................

Art. 2º A Qu o ta Esta du al do Sa lá rio-Edu ca ção,
de que tra ta o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de
1996, será re dis tri bu í da en tre o Esta do e os res pec ti -
vos mu ni cí pi os, con for me cri té ri os es ta be le ci dos em
lei es ta du al, sen do que, do seu to tal, uma par ce la cor -
res pon den te a pelo me nos cin qüen ta por cen to será
re par ti da pro por ci o nal men te ao nú me ro de alu nos
ma tri cu la dos no en si no fun da men tal nas res pec ti vas
re des de en si no, con for me apu ra do pelo cen so edu -
ca ci o nal re a li za do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e do
Des por to.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 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 159, DE  2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que re mos seja in se -

ri do em ata o voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to

do em pre sá rio Max Fef fer, Di re tor-Pre si den te da
Com pa nhia Su za no de Pa pel e Ce lu lo se, ocor ri do na
data de on tem, em São Pa u lo.

Jus ti fi ca ção

Nome de re fe rên cia no se tor de pa pel e ce lu lo se 
do Bra sil, Max Fef fer es tru tu rou, jun to ao pai, Leon, o
Gru po Su za no, ma i or fa bri can te in te gra do de ce lu lo se 
de eu ca lip to e pa pel do País.

Sob seu co man do, a Com pa nhia Su za no de Pa -
pel e Ce lu lo se cri ou e de sen vol veu os pro ces sos de
ob ten ção de ce lu lo se por eu ca lip to, hoje uti li za dos em 
100% da pro du ção da em pre sa, que é res pon sá vel
por 16,6% da pro du ção bra si le i ra de pa pel para im pri -
mir e es cre ver e 29% da pro du ção na ci o nal de pa -
pel-car tão.

Enten de mos opor tu no que esta Casa re gis tre
seu voto de pe sar pelo de sa pa re ci men to do em pre sá -
rio Max Fef fer, cujo es pí ri to em pre en de dor e pi o ne i ro
mu i to fez pelo se tor bra si le i ro de pa pel e ce lu lo se,
sem des cu i dar-se dos as pec tos da con ser va ção am -
bi en tal.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Ro meu
Tuma – Pa u lo Sou to –  Pe dro Piva – Anto nio Car -
los Va la da res – Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra o Se na dor
Pe dro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, eu que ria apor a mi nha as si na tu ra a esse
re que ri men to já subs cri to por ou tros dois Se na do res,
de voto de pe sar e de con do lên ci as à fa mí lia pelo fa le -
ci men to de Max Fef fer, em pre sá rio de São Pa u lo,
meu ami go; atu a mos no mes mo ramo de ati vi da de. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.

Exa a pa la vra. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, fa la rá com mais pro pri e da de 
o Se na dor Pa u lo Sou to. Entre tan to, faço ques tão de,
nes ta hora, so li da ri zar-me com a fa mí lia do em pre sá -
rio Max Fef fer e com os in dus tri a is de São Pa u lo e do
Bra sil. Foi um gran de em pre sá rio que acre di tou na
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Ba hia, ins ta lan do lá uma fá bri ca de gran de im por tân -
cia no sul do Esta do, dan do em pre go e, ao mes mo
tem po, pro du zin do ri que zas para a Ba hia.

Max Fef fer era um ho mem de tra ta men to ame -
no, agra dá vel, que de sa pa re ce su bi ta men te, uma vez 
que seu pai fa le ceu há pou co mais de seis me ses
com 96 anos de ida de. Daí por que eu gos ta ria de dar
a mi nha pa la vra, como re pre sen tan te da Ba hia, cla ro
que com ma i or pro pri e da de o fará o Se na dor Pa u lo
Sou to, para di zer o quan to sig ni fi ca de per da para o
meu Esta do e prin ci pal men te para o Bra sil a mor te do
em pre sá rio Max Fef fer. 

A ele e à sua fa mí lia os meus pro tes tos de so li -
da ri e da de nes ta hora que São Pa u lo, a Ba hia e o Bra -
sil per dem um gran de in dus tri al. 

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou 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, o fa le ci men to do em pre -
sá rio Max Fef fer nos traz a esta tri bu na para, além de
re no var mos o nos so voto de pe sar à sua fa mí lia, re -
lem brar mos que ele foi um ho mem que sem pre ca mi -
nhou à fren te de seu tem po. Ele foi um dos res pon sá -
ve is, jun ta men te com sua fa mí lia, por co lo car o Bra sil
em uma po si ção de mu i to des ta que no ramo da ce lu -
lo se e do pa pel, so bre tu do por que acre di tou na pos si -
bi li da de de o nos so País pro du zir ce lu lo se a par tir do
eu ca lip to, o que dá hoje uma po si ção in ve já vel ao
Bra sil de com pe ti ti vi da de nes te se tor. 

Os pa u lis tas o co nhe cem bem como em pre sá rio 
do se tor de pa pel e ce lu lo se. Os ba i a nos tam bém o
co nhe cem pe los seus fe i tos na área da pe tro quí mi ca
e, so bre tu do, na área de ce lu lo se no ex tre mo sul. 

Sua mor te re pre sen ta uma per da para o se tor
em pre sa ri al bra si le i ro pelo ca rá ter pro gres sis ta que
im pri miu às suas ati vi da des como em pre sá rio. Por
isso, as si nei, ao lado do Se na dor Ro meu Tuma e de
tan tos ou tros Se na do res que se as so ci a ram a esta
ho me na gem, este voto de pe sar a toda a fa mí lia de
Max Fef fer pelo seu fa le ci men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.
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, que ro de cla rar a

mi nha sur pre sa ante uma no tí cia tão tris te, um acon -
te ci men to tão in fa us to como este.

Co nhe ci Leon Fef fer, o pai do nos so ago ra pran -
te a do Max Fef fer. Leon Fef fer foi o pri me i ro Côn sul de
Isra el no Bra sil; era um ho mem al ta men te es ti ma do e
mor reu be i ran do os cem anos. Eu fui ad vo ga do da
Com pa nhia Su za no Pa pel e Ce lu lo se, no Rio de Ja -
ne i ro, du ran te mu i to tem po.

Tan to o pai quan to o fi lho – Max de po is foi, in clu -
si ve, Se cre tá rio de Esta do de São Pa u lo – eram ho -
mens da ma i or se ri e da de, tan to as sim que ex pan di -
ram para o Nor des te, como bem acen tu a ram os emi -
nen tes Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e Pa u lo 
Sou to, para a Ba hia, aqui lo que a Su za no Pa pel e Ce -
lu lo se era em São Pa u lo.

De modo que que ro me as so ci ar às ma ni fes ta -
ções de pe sar que aqui se fa zem em der re dor de uma
fi gu ra des sa na tu re za. O Bra sil co me ça a fi car mais
po bre, pelo me nos nes te elen co de ho mens que aju -
da ram a cons tru ir a nos sa Na ção.

Esse é o re gis tro que que ria fa zer, pe din do a V.
Exª que faça com que cons te o meu nome na lis ta dos 
que es tão aqui re gis tran do o seu pro fun do pe sar pelo
de sa pa re ci men to de Max Fef fer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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, Sras e Srs. Se na do res, que ro tam bém 
ma ni fes tar o meu sen ti men to de pe sar e so li da ri e da -
de à fa mí lia do in dus tri al e em pre sá rio Max Fef fer,
que, se guin do os pas sos de seu pai, foi tão im por tan -
te para o de sen vol vi men to in dus tri al, es pe ci al men te
para a in dús tria de pa pel, com uma ati vi da de em pre -
sa ri al de ex tra or di ná ria en ver ga du ra. Em fun ção das
suas con tri bu i ções para to das as lu tas da co mu ni da -
de de ju de us no Bra sil, es pe ci al men te em São Pa u lo,
o nos so sen ti men to de pe sar tam bém em nome do PT 
pelo fa le ci men to do Sr. Max Fef fer.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 159, de 2001.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam 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 (Ja der Bar ba lho) – 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.
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São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 160 DE 2001

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 258 us que
260 do Re gi men to Inter no, que os Pro je tos de Lei nºs
22 e 23 de 2001, de au to ria dos Se na do res Jo nas Pi -
nhe i ro e Ante ro Paes de Bar ros, res pec ti va men te,
“que al te ram a Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de
2001, de for ma a con ce der me lho res con di ções no fi -
nan ci a men to ao for ta le ci men to e re cu pe ra ção da pe -
cuá ria ex ten si va na re gião do Pan ta nal Mato-gros -
sen se”; se jam apen sa dos para tra mi ta ção em con jun -
to em ra zão de re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros .

REQUERIMENTO Nº 161, DE 2001

Excen tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do Fe -
de ral Se na dor Já der Bar ba lho,

Com fun da men to no dis pos to no ar ti go 258; do
Re gi men to Inter no, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a tra -
mi ta ção con jun ta dos Pro je tos: PLC nº 12 de 2000,
que “Insti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta ção para
Mu lhe res com res pon sa bi li da de de sus ten to da fa mí -
lia”, Pro je to de Lei do Se na do nº 133 de 1999, que “al -
te ra os ar ti gos 4º e 11 da Lei nº 4.380, de 21 de agos -
to de 1964", vi san do re ser var re cur sos para fi nan ci a -
men tos ha bi ta ci o na is em be ne fí ci os das Mu lhe res
Che fe de Fa mí lia, e o Pro je to de Lei do Se na do nº 16,
de 2001, que dis põe so bre a con ces são de tí tu lo de
trans fe rên cia de pos se e de do mí nio das mo ra di as fi -
nan ci a das com re cur sos do Orça men to Ge ral da
União, pre fe ren ci al men te à mu lher, ten do em vis ta
que es tas pro po si ções re gu lam ma té ri as cor re la tas.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001 – Se na do -
ra Emí lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os re -
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e pos te ri or men te
in clu í dos na Ordem do Dia, nos ter mos 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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 162, DE  2001

De voto de cen su ra à de ci são do
Pre si den te dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca de não im ple men tar o Tra ta do de
Kyo to.

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no art. 214, com bi na do com o
art. 223 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro que esta Casa ma ni fes te Cen su ra Pú bli ca à
de ci são do Pre si den te dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, Ge or ge W. Bush, de não im ple men tar o Tra ta do de 
Kyo to, com o ar gu men to de que as obri ga ções de fi ni -
das na que le Ato Inter na ci o nal tra ri am pre ju í zo à eco -
no mia nor te-ame ri ca na.

Estu dos am bi en ta is de mons tram que os Esta -
dos Uni dos res pon dem por um quar to de todo o lan -
ça men to mun di al de dió xi do de car bo no na at mos fe -
ra, que ca u sa o cha ma do efe i to es tu fa e, au men tan do
a tem pe ra tu ra do pla ne ta, evo lui com o der re ti men to
das ca ma das po la res, pro vo can do sé ri os da nos am -
bi en ta is.

Ao lado des sa me di da, anun cia, ain da, o Pre si -
den te ame ri ca no, que “fle xi bi li za rá” as leis am bi en ta is
para não pre ju di car a re cu pe ra ção ou a ma nu ten ção
da pu jan ça eco nô mi ca dos Esta dos Uni dos, que são
cé le res em di tar nor mas de con du tas a ou tros pa í ses,
mas não me dem con se qüên ci as quan do está em
jogo a sua he ge mo nia no mer ca do in ter na ci o nal.

É pre ci so ter em con ta o enor me re tro ces so da
cur ta ges tão Bush na área am bi en tal, com vis tas à
ma nu ten ção do po de rio eco nô mi co dos Esta dos Uni -
dos no con cer to das na ções, para que o Bra sil, por
seus agen tes di plo má ti cos em or ga nis mos in ter na ci -
o na is en ca mi nhe ur gen te men te pro pos tas no sen ti do
da cri a ção de bar re i ras ta ri fá ri as que ve nham a com -
pen sar os ma i o res cus tos a que in cor rem os pa í ses
que ado tam a in dús tria lim pa e pro te gem o meio-am -
bi en te.

Di an te do ex pos to, re que i ro que o Se na do Fe de -
ral apro ve voto de cen su ra à de ci são dos Esta dos
Uni dos de não im ple men tar o Tra ta do de Ki o to, de -
mons tran do pro fun do des ca so com o fu tu ro da vida
em nos so Pla ne ta.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor 
Pa u lo Har tung.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Nos
ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no, o re que ri -
men to será des pa cha do à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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:
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OF. Nº 81/1-GLPFL

Bra sí lia, 3 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Edu -

ar do Si que i ra Cam pos, su plen te, em subs ti tu i ção ao
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, ti tu lar, na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

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.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 248/2001

Bra sí lia, 3 de abril 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 Aé cio Ne -
ves pelo De pu ta do Nel son Mar que zel li, 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 2.137/2001, que “acres ce e al te -
ra dis po si ti vos da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de
1995, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do Blo co PSDB/PTB.

Ofí cio nº 498-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de abril 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 De pu ta dos do PFL 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 2.142, de 29 de mar ço de 2001, que
“Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril
de 200l, 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.

Ti tu la res:
De pu ta do Lu ci a no Cas tro
De pu ta do Ger son Ga bri el li
Su plen tes:
De pu ta da Ká tia Abreu
De pu ta do Lael Va rel la
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -

ra, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 507-L-PFL/2001

Bra sí lia, 3 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que os De pu ta -

dos Co ra u ci So bri nho e José Men don ça Be zer ra per -
mu tam as va gas, de ti tu lar e su plen te que, res pec ti va -

men te, ocu pam na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir 
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.141, de 23 de mar ço
de 2001, que “Alte ra dis po si ti vos 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 e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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 508-L-PFL/01

Bra sí lia, 3 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pe dro

Fer nan des para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Cé sar Ban -
de i ra.

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.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 131, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 8, 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 83, de
2001, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú dio Co e -
lho), que 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 no ven ta e dois 
mi lhões, qua tro cen tos e se ten ta e oito mil,
qua tro cen tos e vin te e dois eu ros jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
– BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al
do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel do Pan ta nal – 1ª Fase.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, te mos a opor -
tu ni da de de vo tar hoje um pro je to que, sob o as pec to
am bi en tal, é o mais im por tan te do Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, con tan do tam -
bém com a par ti ci pa ção dos Esta dos de Mato Gros so
e Mato Gros so do Sul. O ob je ti vo prin ci pal do pro je to é 
pre ser var o Pan ta nal Mato-Gros sen se. 

Esta mos vo tan do hoje uma au to ri za ção re la ti va
a pou co mais de US$82 mi lhões. O cus to to tal do pro -
je to pode al can çar US$400 mi lhões, dos qua is
US$200 mi lhões se ri am do Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to, US$150 mi lhões do Te sou ro Na ci -
o nal, US$25 mi lhões do Esta do do Mato Gros so e
US$25 mi lhões do Esta do de Mato Gros so do Sul.

O Pan ta nal é um dos ma i o res re ser va tó ri os da
bi o di ver si da de do mun do: tem 260 es pé ci es di fe ren -
tes de pe i xes, 280 es pé ci es di fe ren tes de pás sa ros –
isso é o que já está ca ta lo ga do; fora o que os ci en tis -
tas ain da pre ci sam ca ta lo gar.

Essa ri que za toda pro pi cia a gran de ati vi da de
eco nô mi ca des te sé cu lo que es ta mos ini ci an do: o
eco tu ris mo. A me lhor de fi ni ção do Pan ta nal é que o
Pan ta nal é água. Mas ele tem uma fra gi li da de: se a
ter ra na pla ní cie ou ao der re dor do pla nal to for mal
usa da, de i xa re mos de ter o Pan ta nal Mato-Gros sen -
se. Os ma i o res pro ble mas do Pan ta nal de Mato Gros -
so e de Mato Gros so do Sul não es tão na pla ní cie.
Quem con vi ve com a pla ní cie é o ho mem pan ta ne i ro,
e ele, nes ses du zen tos anos, sou be pre ser var o Pan -
ta nal Mato-Gros sen se dan do-lhe os ma i o res tí tu los e
as ma i o res pre mi a ções in ter na ci o na is.

Ontem fi ze mos, aqui da tri bu na do Se na do, a
de fe sa do ho mem pan ta ne i ro para que a sua ati vi da -
de eco nô mi ca seja pre ser va da. Para a pre ser va ção
da re gião, faz-se ne ces sá rio um cré di to di fe ren ci a do
para a pe cuá ria para aten der à ne ces si da de de con vi -
vên cia com o boi na área que de no mi na mos Ba i xo
Pan ta nal.

O pro gra ma que apro va re mos hoje diz res pe i to
a al gu mas ações ex tre ma men te im por tan tes no Pan -
ta nal Mato-Gros sen se. Ele é, na ver da de, um gran de
pro gra ma de ges tão de águas e visa a uti li za ção cor -
re ta do solo, prin ci pal men te na re gião que não está
no Ba i xo Pan ta nal. O que mais pre ju di ca o Ba i xo Pan -

ta nal é o as so re a men to, o uso de agro tó xi cos, o uso
de pes ti ci das, a não-uti li za ção de mi cro ba cia. O as so -
re a men to, in fe liz men te, tem como con se qüên cia a
de gra da ção do Pan ta nal de Mato Gros so. Este pro je -
to vem cor ri gir isso.

É pre ci so tam bém men ci o nar que este pro je to
im põe o con tro le do uso de agro tó xi cos na área que
cha ma mos de Pla nal to Pan ta ne i ro e tam bém evi ta rá
o as so re a men to dos rios da Ba cia Pan ta ne i ra.

Com re la ção ao meio am bi en te ur ba no, Sr. Pre -
si den te, te re mos a so lu ção dos pro ble mas de sa ne a -
men to bá si co, es go to e lixo nas prin ci pa is ci da des. 

Vou me ater ao que co nhe ço do pro je to em meu
Esta do: em sua pri me i ra eta pa, este pro je to vai pos si -
bi li tar o sa ne a men to bá si co em Cu i a bá, Vár zea Gran -
de, Ron do nó po lis, Cá ce res, Tan ga rá da Ser ra e Cha -
pa da dos Gu i ma rães. É im por tan te fri sar que Cu i a bá,
ca pi tal do Esta do de Mato Gros so, a ci da de que mais
po lui o Pan ta nal Mato-Gros sen se, tem hoje 18% do
seu es go ta men to sa ni tá rio tra ta do. Com este pro je to,
con clu í da a pri me i ra eta pa, Cu i a bá terá 80% do seu
es go ta men to sa ni tá rio tra ta do. Não é mais ape nas
uma ques tão am bi en tal, mas tam bém uma ques tão
de sa ú de pú bli ca.

Cin qüen ta e dois mu ni cí pi os que com põem a
Ba cia Pan ta ne i ra em Mato Gros so te rão um gran de
pro je to de ges tão ur ba na do lixo. 

No bre Se na dor Lú dio Co e lho, Re la tor des te pro -
je to na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, é pre ci so 
tam bém fri sar que este pro gra ma en fa ti za a pre ser va -
ção do Pan ta nal, mas a en fa ti za para que o ho mem e
o mun do pos sam des fru tar da ri que za que está no
Mato Gros so do Sul e no Mato Gros so. Com isso, o
pro gra ma de eco tu ris mo será ex tre ma men te for ta le -
ci do com es tra das-par ques.

De po is de ou vi do o se tor am bi en tal do meu
Esta do, de ci diu-se que a es tra da Trans pan ta ne i ra –
es tra da que liga os mu ni cí pi os de Po co né, em Mato
Gros so, a Co rum bá, no Mato Gros so do Sul, obra fe i -
ta pelo ex-Pre si den te do Se na do, Se na dor José Fra -
gel li – re ce be rá pon tes de con cre to em toda a sua ex -
ten são. Além dis so, tam bém te re mos a pos si bi li da de
da pa vi men ta ção as fál ti ca de San to Antô nio a Ba rão
de Mel ga ço.

Não bas tas se tudo isso, o pro je to traz tam bém
em seu bojo algo que pre ga mos aqui não como me di -
da de um pro je to, por que esse pro je to se exa u ri rá no
tem po, mas uma me di da de fi ni ti va de apo io ao pro du -
tor pan ta ne i ro, de apo io à pe cuá ria pan ta ne i ra. A car -
ne bra si le i ra co me ça a ga nhar o mer ca do in ter na ci o -
nal e, para en fren tar a con cor rên cia, a nos sa car ne do 
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Pan ta nal, mais que o selo ver de, tem o selo pan ta nal
– selo que sig ni fi ca que o gado se ali men ta de ca pim
na ti vo, de ca pim que o ho mem não plan tou, de ca pim
que a na tu re za deu, de ca pim que pre ci sa ser pi so te -
a do pelo gado. É mu i to mais ba ra to o gado se ali men -
tar do ca pim por ele pi so te a do, pois com isso evi -
tam-se in cên di os que, para se rem com ba ti dos, for ça -
ri am o Esta do – a União, Esta dos ou Mu ni cí pi os – a
in ves tir no apa re lha men to de Cor pos de Bom be i ros e, 
as sim, evi tar uma tra gé dia no Pan ta nal.

Esta é, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a
ma i or obra am bi en tal do Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, e é com or gu lho que es tou
aqui hoje, na con di ção de re pre sen tan te de Mato
Gros so, para de fen dê-la. Digo isso por que em 1995,
quan do o nos so Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra co me -
çou a vi a jar para Was hing ton para de fen der este pro -
je to – in cor po rou-se de po is à mes ma luta o ex-Go ver -
na dor de Mato Gros so do Sul Wil son Mar tins –, ou vía -
mos fre qüen te men te que o Go ver na dor es ta va vi a jan -
do para fa zer tu ris mo. Na ver da de, este pro je to, que
de po is con tou com a ex tra or di ná ria com pre en são do
Go ver no Fe de ral, trans for mou-se, na nos sa opi nião,
no ma i or pro je to am bi en tal do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Por tudo isso, em nome de Mato Gros so, que ro
pe dir a to dos os com pa nhe i ros do Se na do que apro -
vem este pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Tão en fa ti ca men te
quan to o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que ro di zer, 
Sr. Pre si den te, que vou vo tar con tra este pro je to. Na
mi nha opi nião, ele tem que pas sar por mo di fi ca ções
na sua exe cu ção.

Hoje pela ma nhã, re ce bi a vi si ta de oito pre fe i tos 
da Ba i xa da Cu i a ba na, Mu ni cí pi os às mar gens do Rio
Cu i a bá, to dos no Pan ta nal. Ne nhum des ses oito Mu -
ni cí pi os re ce be rá um me tro se quer de es go ta men to
sa ni tá rio. Os pre fe i tos des sa área re cla mam que esse 
pro je to de ve ria aten der prin ci pal men te os Mu ni cí pi os
que es tão às mar gens do Rio Cu i a bá.

Ago ra, de ma nhã, re ce bi um te le fo ne ma do Pre -
fe i to de Ron do nó po lis, in dig na do, di zen do-me – pen -
so que o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros não está in -
for ma do dis so ain da – que mu ni cí pi os que es ta vam

na pri me i ra fase do pro je to, com re cur sos para es go -
ta men to sa ni tá rio, como Vár zea Gran de, Ron do nó po -
lis, Tan ga rá da Ser ra, fo ram re ti ra dos do pro gra ma.
Isso está, in clu si ve, no site do mi nis té rio. O pre fe i to
con sul tou o site do mi nis té rio e me li gou, in dig na do,
por que es ses mu ni cí pi os te ri am sido re ti ra dos do pro -
je to na pri me i ra fase.

Uma ou tra ques tão, Sr. Pre si den te, que deve ser 
dis cu ti da no bojo des te pro je to – que tem pri o ri da de, é 
o nú me ro um do Pan ta nal –, e a que mais afe ta o Pan -
ta nal, é a do sa ne a men to bá si co, o es go ta men to jo -
ga do di re ta men te nos rios do Pan ta nal. Essa de ver
ser a pri me i ra ques tão a ser tra ta da, mas ela não está
sen do pri o ri za da na pri me i ra fase. A ques tão do es go -
ta men to fi cou ape nas na Ca pi tal, Cu i a bá, e não nos
de ma is mu ni cí pi os. Do meu pon to de vis ta, essa é a
ques tão mais gra ve com re la ção à pro te ção do Pan ta -
nal.

Ou tro pon to é o que o Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros ob ser vou aqui, com ra zão: o as so re a men to e
o uso dos her bi ci das e pes ti ci das na área da Ba cia do
Pan ta nal. Esta mos an dan do a pas sos de tar ta ru ga
nes sa ques tão do pro gra ma de mi cro ba ci as. No Go -
ver no Sar ney, hou ve um pro gra ma de mi cro ba ci as,
quan do o Se na dor Iris Re zen de era Mi nis tro da Agri -
cul tu ra. Foi o úni co pro gra ma de mi cro ba ci as que an -
dou um pou co no Bra sil. Daí para cá, pa ra li sou. Nin -
guém mais fa lou em mi cro ba ci as no Bra sil, um pro -
gra ma de ex tre ma im por tân cia que este pro je to vai
con tem plar.

Qu e ro ma ni fes tar o meu apo io ao pro gra ma, fa -
zen do um ape lo ao Go ver no do Esta do, ao Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, que vai geri-lo, para que fa ça mos
as mo di fi ca ções ne ces sá ri as a fim de que ele pos sa
aten der me lhor ao Pan ta nal de Mato Gros so as sim
como a nos sa po pu la ção.

Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel ao pro je to. So li ci to
ape nas que lhe se jam fe i tas mo di fi ca ções, pois não
con cor do como está. As pri o ri da des de vem ser ou -
tras.

Eram es sas as nos sas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, tal vez ao con trá rio de Mato
Gros so, Mato Gros so do Sul está eu fó ri co com a vo ta -
ção des te pro je to, nes ta tar de. Como foi bem es cla re ci -
do pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, é o ma i or pro -
je to am bi en tal do Bra sil hoje, já co me çan do qua se a sua 
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exe cu ção. E para Mato Gros so do Sul, que de tém pra ti -
ca men te dois ter ços do Pan ta nal, o vo lu me das obras é
mu i to gran de. To das as nos sas ci da des vi zi nhas ao
Pan ta nal se rão be ne fi ci a das com o pro je to.

A apro va ção de hoje re pre sen ta a pri me i ra par -
te. A se gun da par te virá de po is. E, cer ta men te, com a
se gun da par te, com a in te gra ção to tal des te pro je to,
não só Mato Gros so do Sul es ta rá con ten te, mas te -
nho cer te za de que Mato Gros so tam bém es ta rá, as -
sim como o Se na dor Car los Be zer ra.

Além dis so, pedi a pa la vra para exal tar a ini ci a ti -
va do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Qu an -
do o Go ver na dor Wil son Bar bo sa Mar tins, jun ta men te 
com sua Asses so ria e com o Go ver na dor de Mato
Gros so, pro cu ra va a vi a bi li za ção des te pro je to, en -
con trou no Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so o
seu ar do ro so de fen sor. Sua Exce lên cia en ten deu que 
os Esta dos de Mato Gros so e de Mato Gros so do Sul
não ti nham con di ções de as su mir a res pon sa bi li da de
in te i ra des te pro je to. Em vis ta dis so, o Pre si den te da
Re pú bli ca as su miu tal res pon sa bi li da de.

Dos R$400 mi lhões des ti na dos ao pro je to,
R$200 mi lhões se rão do BID, R$150 mi lhões se rão
do Go ver no Fe de ral, R$25 mi lhões de Mato Gros so e
R$25 mi lhões de Mato Gros so do Sul. Por tan to, es ses 
re cur sos fo ram bem dis tri bu í dos. Foi des ti na da uma
pe que na par te a cada um dos dois Esta dos, que es -
tão con tri bu in do qua se sim bo li ca men te para este pro -
je to.

Se na dor José Alen car, eu gos ta ria de fa zer jus ti -
ça ao nos so Pre si den te. Lá, no meu Mato Gros so do
Sul, vejo fa lar des se Pro gra ma de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel do Pan ta nal – e não de mons tro aqui ne -
nhu ma opo si ção sis te má ti ca ao Go ver na dor – como
se não fos se do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, e digo a V. Exªs que faço isso ape nas como jus -
ti ça a Sua Exce lên cia. Eu pe di ria ao Go ver na dor do
Esta do, José Orcí rio Mi ran da dos San tos, que quan -
do S. Exª fi zes se sua pro pa gan da ins ti tu ci o na li za da,
de duas pá gi nas cen tra is dos jor na is, não co lo cas se
ape nas que, quan to ao meio am bi en te, ca mi nha mos
com de sen vol vi men to, mas pre ser van do o meio am -
bi en te. O Pro gra ma Pan ta nal tem ga ran ti do R$80 mi -
lhões em in ves ti men tos por con ta da com pe tên cia do
Go ver no po pu lar do PT e vem pro te ger, pre ser var, de -
sen vol ver to das as re giões do Pan ta nal. 

É pre ci so que to dos nós fa ça mos com que a
nos sa Pre si dên cia da Re pú bli ca, em ini ci a ti vas como
esta, seja lou va da, seja exal ta da, seja va lo ri za da,
para que o nos so Pre si den te, cada vez mais, aten da
os Esta dos, aten da os seus Go ver na do res e não pos -

sa mos ver nun ca pro pa gan das ins ti tu ci o na li za das
como essa. Aliás, te nho vis to até o Pre si den te da Re -
pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so fa lar tan to do
Go ver no do Esta do de Mato Gros so do Sul, que é do
PT, que fi ca mos com ci ú mes, por que no ano que vem
te re mos ele i ções para Go ver na dor de Esta do, e, no
en tan to, quan do o Se nhor Pre si den te che ga a Mato
Gros so do Sul, são lan te jou las para o Go ver na dor,
en quan to que a Ban ca da Fe de ral fica a ver na vi os –
essa é a gran de ver da de. Não obs tan te, o nos so Go -
ver na dor faz um tra ba lho mu i to ruim para o Esta do, ao 
es ta be le cer en tre nós uma guer ra po lí ti ca, não per mi -
tin do que os Se na do res pos sam tra ba lhar pa ci fi ca -
men te jun to ao Go ver no para re sol ver as gran des
ques tões. 

Por tan to, esta é a mi nha in ter fe rên cia aqui hoje:
jus ti ça ple na e ab so lu ta ao nos so Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, que, com a ini -
ci a ti va de Wil son Bar bo sa Mar tins, fez com que este
pro je to vi es se tra zer uma ex pec ta ti va mu i to for te de
de sen vol vi men to para o nos so Esta do, Mato Gros so
do Sul, e para o Esta do de Mato Gros so, que são,
den tro do Cen tro-Oes te, jun to com Go iás e To can tins, 
os Esta dos-es pe ran ça des ta Na ção, por que pos su em 
gran de pro du ção de ali men tos, uma agro in dús tria
que está co me çan do, que cer ta men te fará com que
se des lo quem as ati vi da des in dus tri a is para o Cen -
tro-Oes te. 

A ri que za exis te para ser ex plo ra da e es ta mos
aqui, no Par la men to da Re pú bli ca, para fa zer jus ti ça
ao nos so Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
exal tan do, sim, a ação rá pi da e ime di a ta do Go ver na -
dor do Esta do, que fez com que o pro je to des lan chas -
se; mas gos ta ria tam bém, Se na dor Lú dio Co e lho, de
apla u dir o seu tra ba lho na re la to ria: es me ra do, cu i da -
do so, rá pi do e efi ci en te. Mato Gros so do Sul e nós do
Cen tro-Oes te lhe agra de ce mos. 

Eram as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não de se jo aqui dis cu tir um pro je to
des sa en ver ga du ra, des sa gran de za; sei que ele será
apro va do por una ni mi da de.

Ocor re que, nós que per ten ce mos a um Esta do
como Mato Gros so do Sul, que qua se não bate as
por tas des ta Casa para pe dir em prés ti mo à so lu ção
dos seus pro ble mas, quan do sur ge um pro je to des sa
en ver ga du ra, des sa im por tân cia, pro je to do qual to -
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dos nós par ti ci pa mos, pro je to que vai con cre ti zar-se
ra pi da men te e vai con subs tan ci ar-se na re a li za ção
de um so nho mu i to an ti go. Des de que nós nos tor na -
mos ho mem pú bli co, ou vi mos fa lar, no nos so Esta do,
na nos sa re gião, tan to em Mato Gros so quan to em
Mato Gros so do Sul, que o Pan ta nal vai de i xar de
exis tir, pois seus rios es tão em si tu a ção de de gra da -
ção, que sua fa u na e flo ra es tão em ex tin ção. E nada
se faz em fa vor de uma das ma i o res pla ní ci es ala ga -
das do mun do; e nin guém dá pros se gui men to ao tra -
ba lho da Unes co, que re co nhe ceu o Pan ta nal como
Pa tri mô nio da Hu ma ni da de – di ze mos nós que, an tes
de ser da hu ma ni da de, é pa tri mô nio que Deus deu ao
Bra sil.

E esse é um pro gra ma que ob je ti va de fen der o
nos so Pan ta nal. Nas ceu em 1995, por ins pi ra ção do
Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, que vi, há pou cos ins -
tan tes, aqui no Se na do da Re pú bli ca, com toda cer te -
za in te res sa do em que o pro je to se re a li ze ime di a ta -
men te. Esse pro je to le vou-nos a Was hing ton, sim,
para dis cu tir com as au to ri da des in ter na ci o na is; esse
pro je to trou xe au to ri da des fi nan ce i ras in ter na ci o na is
tan to para o Esta do de Mato Gros so quan to para o
Esta do de Mato Gros so do Sul. Esse pro je to tem a
par ti ci pa ção do Mi nis té rio do Meio Ambi en te em par -
ce ria des te com o Iba ma e com os Go ver nos de Mato
Gros so e de Mato Gros so do Sul. Para quê, Sr. Pre si -
den te? Para pro mo ver o de sen vol vi men to auto-sus -
ten ta do, o de sen vol vi men to ra ci o nal da que la re gião,
para pro por ci o nar à po pu la ção da re gião me lhor qua -
li da de de vida. 

Qu e ro aqui fa zer jus ti ça a quan tos es tão acom -
pa nhan do esta ses são. Sei que os olhos de Mato
Gros so e de Mato Gros so do Sul es tão vol ta dos para
esta ses são ple ná ria do Se na do da Re pú bli ca. Re ce -
bi inú me ros te le fo ne mas em meu ga bi ne te e dei en -
tre vis tas às prin ci pa is emis so ras do meu Esta do. Per -
gun ta vam-me, com aque la an si e da de, se não ha ve ria 
al gu ma ma no bra – não de má-fé, mas mo ti va da mes -
mo pe los tra ba lhos de uma Casa Le gis la ti va – e se o
pro je to se ria ou não apro va do no dia de hoje.

O pro je to vai be ne fi ci ar mu ni cí pi os do meu Esta -
do, mu ni cí pi os como o de Co rum bá – que é a Ca pi tal
do Pan ta nal, cujo De pu ta do Fe de ral que re pre sen ta a
ci da de, o De pu ta do Fe de ral Ma no el Vi tó rio, aqui se
en con tra aten to. Mu ni cí pi os como Mi ran da, Co xim,
La dá rio, Bo ni to, Por to Mur ti nho, Bo do que na e Aqui -
da u a na, mu ni cí pi os emi nen te men te pan ta ne i ros, es -
tão aten tos, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, para a
apro va ção ime di a ta des se pro je to, que vai aten der
tam bém a mais de 60% da po pu la ção in dí ge na que

ha bi ta por ali, e dar con di ções de in fra-es tru tu ra para
es sas ci da des: sa ne a men to, água tra ta da, es go to,
de sen vol vi men to do eco tu ris mo.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, é o so nho que
se está re a li zan do!

Não peço voto de nin guém, pois o pro je to será
apro va do por sua im por tân cia e gran de za. Per ce bo
que vale à pena tra ba lhar, vale à pena so nhar. Re pi to,
te nho seis anos de Se na do da Re pú bli ca e des de
1995 acom pa nha mos a bu ro cra cia por que pas sou o
pro je to. Foi ana li sa do por téc ni cos in ter na ci o na is e do 
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e acom pa nha do pe las
so ci e da des mato-gros sen se e sul-mato-gros sen se. E
hoje al can ça o pon to cul mi nan te, o pon to der ra de i ro
de seu pro ces so le gis la ti vo. O Se na do Fe de ral será
en gran de ci do na data de hoje.

Afir mou ca te go ri ca men te o Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros que é o ma i or pro je to am bi en tal do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Pa ra fra se -
an do V. Exª, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, digo que 
é o pro je to de em prés ti mo mais im por tan te que o Se -
na do Fe de ral vota nes te iní cio de mi lê nio. Não por que
be ne fi cia Mato Gros so e Mato Gros so do Sul. Be ne fi -
cia o Bra sil, pois o Pan ta nal é can ta do em ver so e pro -
sa no mun do in te i ro. Vi ve mos aqui a fa lar do nos so
Pan ta nal, a con tar suas be le zas. Mas fi ca mos ape nas 
nis so. Não há re cur sos para pro mo ver o de sen vol vi -
men to dos Mu ni cí pi os e das po pu la ções que ali ha bi -
tam.

V. Exªs sa bem quan tas pes so as se rão be ne fi ci -
a das com o pro je to do Pan ta nal, en tre Mato Gros so e
Mato Gros so do Sul? Um mi lhão e cem mil pes so as.
Só isso fala da sua im por tân cia e da sua gran de za.

Tam bém vol vo meus olhos para V. Exª, Se na dor
Lú dio Co e lho, que teve a fe li ci da de de ser o Re la tor
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. E te nho que
apla u dir o Se na do, por que esse pro je to está sen do
apro va do aqui ra pi da men te. Pas sou pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, re ce beu aqui o apo io das
Li de ran ças para a tra mi ta ção em re gi me de ur gên cia
e vai ser vo ta do hoje, se Deus qui ser.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, re pi to: es tou
aqui há seis anos e hou ve só dois pro je tos – este é o
se gun do. É o pri me i ro pro je to de em prés ti mo para
Mato Gros so do Sul, pelo me nos. Não falo por Mato
Gros so nes ta opor tu ni da de, mas falo por Mato Gros -
so do Sul. Só hou ve um pro je to aqui que nós apro va -
mos, du ran te uma con vo ca ção ex tra or di ná ria, para
ob ter re cur sos de R$2 mi lhões, De pu ta do Vi tó rio.
Sabe para quê? Para dar iní cio à cons tru ção da pon te 
do rio Pa ra guai, que o Pre si den te da Re pú bli ca vai
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ina u gu rar no dia 25 de abril. O Se na dor Lú dio Co e lho
teve o pri vi lé gio de re la tar o pro je to na que la oca sião,
e, em qua tro dias, nós apro va mos os re cur sos do
Fon pla ta. Eu fui o Re la tor. Nós o apro va mos na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e aqui no Ple ná rio
do Se na do.

Tudo isso tem que ser res sal ta do, por que a vida
de um ho mem pú bli co só vale a pena quan do ele vê
seu ob je ti vo ser atin gi do. Esse pro je to não tem dono;
não tem mar ca pes so al. Esse pro je to tem a mar ca do
de sen vol vi men to dos Esta dos de Mato Gros so e Mato 
Gros so do Sul; leva a eti que ta da que las po pu la ções
hu mil des, dos pes ca do res dos nos sos rios, dos nos -
sos ín di os. Esta é a eti que ta e mar ca do pro je to: as
po pu la ções que se rão ali be ne fi ci a das; a qua li da de
de vida de toda uma po pu la ção, de um mi lhão e cem
pes so as. 

Isso foi re al men te um de sa ba fo, não foi um pe di -
do de voto, por que esse pro je to será apro va do por si
só, pela sua im por tân cia e pela sua gran de za.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
nome do Mato Gros so do Sul, já fa lou o Se na dor Ju -
vên cio e fa lou o Se na dor Lú dio, como Re la tor. Te mos
que di zer o nos so mu i to obri ga do à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, ao Se na do da Re pú bli ca e ao
Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do -
so, sim, que se en can tou com esse pro je to já na au -
diên cia que ti ve mos. Qu e ro fa zer este re gis tro his tó ri -
co: na pri me i ra au diên cia que hou ve, eu e o Se na dor
Lú dio Co e lho le va mos, jun to com o Go ver na dor de
Mato Gros so do Sul, Sr. Wil son Bar bo sa Mar tins, a
idéia para a re a li za ção do pro je to do Pan ta nal. Par ti ci -
pa mos dele, por tan to, des de o pri me i ro mo men to e
que re mos par ti ci par até o fim, na hora da pro po si ção
e na hora da exe cu ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res. Se rão be ne fi ci a dos, em úl ti ma aná li se, não
só Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, mas será o
Bra sil, que po de rá or gu lhar-se do seu Pan ta nal e da
me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção que lá
ha bi ta.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Piva, para dis cu tir.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, em bo ra sen do um Se na dor do
Esta do de São Pa u lo, man te nho pro fun dos vín cu los
com os Esta dos de Mato Gros so e Mato Gros so do
Sul. Por isso, fico sa tis fe i to ao ver meus ami gos, tan to
de um Esta do quan to do ou tro, de fen de rem um pro je -
to que, como dis se ram os Se na do res Ra mez Te bet e
Ante ro Paes de Bar ros, não per ten ce ape nas a Mato
Gros so. Vou mais lon ge, Sr. Pre si den te: cre io que o
pro je to não per ten ce a Mato Gros so, a Mato Gros so
do Sul nem ao Bra sil, mas à hu ma ni da de. O Pan ta nal
é pa tri mô nio da hu ma ni da de e, as sim sen do, tem que
ser res pe i ta do. Fi ca mos fe li zes com o fato de o pro je to 
não ter um pai, um ca rim bo, de ser um pro je to do Bra -
sil. Fi ca mos sa tis fe i tos ao ver que aqui se en con tra o
Go ver na dor de Mato Gros so, Dan te de Oli ve i ra, mem -
bro do nos so Par ti do, acom pa nhan do a vo ta ção. S.
Exª está acom pa nhan do um pro je to de fun da men tal
im por tân cia para o seu Esta do. O Se na dor Car los Be -
zer ra dis se-me que há mu i ta ca rên cia, que foi ins ta do, 
por pre fe i tos e ve re a do res de seu Esta do, a pro mo ver
obras de sa ne a men to. No Bra sil fal ta tudo, Sr. Pre si -
den te. Esta mos cor ri gin do, es ta mos in ves tin do. O
Bra sil es for ça-se para atin gir o Pri me i ro Mun do. Va -
mos che gar lá. Pro je tos como este, be ne fi ci an do
Esta dos como Mato Gros so e o Pan ta nal, são es sen -
ci a is para a hu ma ni da de e nos fa zem vol tar a acre di -
tar. Falo não só dos Se na do res de Mato Gros so, mas
dos Se na do res de to dos o País.

Em nome do PSDB, en ca mi nho meu voto fa vo -
rá vel, des de já, a um pro je to de gran de im por tân cia
para o País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, da rei meu de po i men to
so bre este pro je to como re pre sen tan te des sas áre as
que pro cu ra mos apre sen tar des ta tri bu na como so lu -
ções na tu ra is – é o que acre di to – para os pro ble mas
que o nos so País está en fren tan do nos ru mos do de -
sen vol vi men to que que re mos dar ao Bra sil.

Tive a opor tu ni da de de acom pa nhar a che ga da
des ta ma té ria, no dia 28 de de zem bro, quan do o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan a en vi ou ao Se na do da Re pú bli ca
e acom pa nhei a sua tra mi ta ção. Isso se deve fun da -
men tal men te por que o To can tins pôde ex pe ri men tar
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na opor tu ni da de fi nan ci a men tos con tra ta dos jun to ao
Ban co Mun di al, que aca ba ram por per mi tir ao nos so
Esta do uma con vi vên cia com o Dr. Car los Edu ar do
Ber tão, téc ni co ori gi ná rio do pró prio Ban co Mun di al. A 
pe di do do Mi nis tro do Meio Ambi en te, o Dr. Car los
Edu ar do Ber tão está hoje na con di ção de co or de na -
dor-ge ral do Pro gra ma Pan ta nal.

Tive com ele dois en con tros para dis cu tir mos o
as sun to, e dis se-me ele que es ta va bas tan te oti mis ta
com a in te gra ção, a par ti ci pa ção e o apo io que to dos
os par la men ta res, tan to de Mato Gros so quan to de
Mato Gros so do Sul, es ta vam dan do à tra mi ta ção
des te pro je to.

Tive tam bém opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, de,
em um en con tro com o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, 
ex pres sar-lhe o re co nhe ci men to do To can tins aos
ser vi ços pres ta dos à nos sa ca u sa do meio am bi en te
pelo téc ni co Dr. Car los Edu ar do Ber tão, que este pro -
je to fi nan ci a do pelo Ban co Inte ra me ri ca no tem em -
pres ta do para as su mir a con di ção de Ge ren te Ge ral
do pro je to.

Sr. Pre si den te, pou cas ve zes nes ta Casa tra mi -
tou por suas co mis sões um pro je to tão com ple to, in te -
gra do como este, que ver da de i ra men te visa à pre ser -
va ção do meio am bi en te e o es ti mu la, dan do to das as
con di ções para o de sen vol vi men to sus ten tá vel de
uma de ter mi na da área que tem um com po nen te ex -
tre ma men te com pli ca do quan do se dis cu te a ques tão 
da pre ser va ção do meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, é exa ta men te aí que está a di fe -
ren ça. Qu an do as sis ti mos a al gu mas ações im por tan -
tes no to can te ao sa ne a men to bá si co, às hi dro vi as e
às ro do vi as – ações que de nun ci a mos tan tas ve zes
des ta tri bu na, às qua is os su pos tos de fen so res da
ques tão am bi en tal aca bam por in ter por re cur sos que
pre ju di cam e atra sam es ses pro gra mas de de sen vol -
vi men to –, per ce be mos que vem em boa hora um pro -
gra ma com ple to, que tem qua tro com po nen tes bá si -
cos: o com po nen te do ge ren ci a men to das ba ci as, o
do meio am bi en te ur ba no, o das ati vi da des sus ten tá -
ve is e o das áre as de con ser va ção.

Sr. Pre si den te, ape nas den tro do úl ti mo com po -
nen te, há o ge ren ci a men to de re cur sos pes que i ros e
de re cur sos fa u nís ti cos, cri a ção e im ple men ta ção de
es tra das par ques, or de na men to e pro mo ção do eco -
tu ris mo, apo io téc ni co a pro du to res ru ra is em pla ní cie
pan ta ne i ra e ain da um pro je to es pe ci al ex tre ma men te 
im por tan te, que é o das po pu la ções in dí ge nas, que
vem com um gran de pla no de ação.

Sr. Pre si den te, 1,1 mi lhão de ha bi tan tes em
Mato Gros so do Sul; 1,3 mi lhões de ha bi tan tes no

Esta do de Mato Gros so; re cur sos des ti na dos em
duas fa ses dis tin tas: a pri me i ra de las, com US$165
mi lhões; e a se gun da, de US$235 mi lhões, numa im -
plan ta ção de qua tro anos.

Ana li san do to dos os de ta lhes des te pro je to, Sr.
Pre si den te, pos so as se ve rar que este é, sim, um pro -
je to mo de lo, no qual de se ja mos ver tam bém o nos so
To can tins en vol vi do, me re ce dor de um pro je to des sa
qua li da de, com es ses re cur sos pre vis tos, que hão de
dar sus ten ta ção nas di ver sas pre vis tas nes ses com -
po nen tes aqui des cri tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é re al men te elo giá vel a 
po si ção do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, dos Go ver nos es ta du a -
is e da Ban ca das. Den tro da que las ope ra ções que
cos tu ma mos apro var aqui, já apro va mos re cur sos
para os ban cos que bra dos, para ta par bu ra co, para
sa ne ar em pre sas a se rem pri va ti za das, sa ben do que
es ta mos pro cu ran do con ser tar os er ros de um Bra sil
que se es pre me nas gran des ci da des, ge ran do vi o -
lên cia.

Não pos so de i xar de exal tar e de tam bém de -
mons trar a mi nha fe li ci da de em apro var um pro gra ma
como este. Essa par ce ria com o Ban co Inte ra me ri ca -
no de De sen vol vi men to pro mo ve rá uma pro fun da
trans for ma ção ba se a da no prin cí pio do res pe i to ao
meio am bi en te, mas res pe i tan do, aci ma de tudo, a
con di ção do povo mato-gros sen se, das pe que nas ci -
da des, do ha bi tan te, do ci da dão iso la do que quer a
pre ser va ção do meio am bi en te, mas quer con di ções
para se sus ten tar, para sus ten tar suas fa mí li as e quer
ver o cres ci men to da eco no mia dos seus Esta dos. Há
de se co lo car de for ma cla ra que o de sen vol vi men to
não traz pre ju í zo ao meio am bi en te, é pre ci so que o
pro je to seja es tu da do em to dos os seus as pec tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro esta mi nha par ti -
ci pa ção para pe dir que fi que aqui re gis tra do nos Ana is
des ta Casa o re co nhe ci men to do Esta do do To can tins
ao Dr. Car los Edu ar do Ber tão. Qu e ro pa ra be ni zar o Go -
ver na dor Dan te de Oli ve i ra, que aqui se en con tra, o Go -
ver na dor de Mato Gros so do Sul e as Ban ca das. Além
de o pro je to ter esse alto ín di ce de qua li da de, tem como
co or de na dor-ge ral des te pro gra ma o Dr. Car los Edu ar -
do Ber tão, que é do Ban co Mun di al e que está em pres -
ta do ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te para pro mo ver a
co or de na ção des te pro je to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, vo ta re mos fa vo ra vel -
men te, sa ben do que hoje es ta mos dan do um pas so
im por tan te para a ocu pa ção ra ci o nal e para o de sen -
vol vi men to de uma das áre as mais im por tan tes des te
País, que é a nos sa re gião pan ta ne i ra.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho.) – 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. Para

dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em que pese o me ca nis mo
para o de sen vol vi men to sus ten ta do do Pan ta nal ve -
nha por meio de um em prés ti mo que le va rá o nos so
País a mais en di vi da men to, tra ta-se de um in ves ti -
men to de alta en ver ga du ra e com um in cal cu lá vel re -
tor no so ci al e am bi en tal para o nos so País.

Obser va das to das as exi gên ci as téc ni cas, este
Pro je to ofe re ce ao Mato Gros so e ao Mato Gros so do
Sul um ins tru men to de de sen vol vi men to para o Pan -
ta nal que, com cer te za, terá o re co nhe ci men to das
ge ra ções fu tu ras. 

O Pro je to foi ela bo ra do por um Go ver no do PT,
com a par ti ci pa ção de téc ni cos da so ci e da de ci vil e
de ór gãos que tra tam da ques tão jun to ao Go ver no
Fe de ral.

O Pro gra ma é com pos to de doze pro je tos. Fo -
ram fe i tas vá ri as au diên ci as pú bli cas por pro je to.
Inclu si ve, duas au diên ci as des ti na ram-se a po pu la -
ções in dí ge nas com mais de 250 li de ran ças, in clu in do 
as fe mi ni nas, or ga ni za das numa as so ci a ção da re -
gião, que são fe i ran tes.

Na au diên cia do dia 30 de mar ço, fo ram ele i tas
de zo i to pes so as para o Co mi tê de Mo ni to ra men to do
Pro gra ma, o que é mu i to im por tan te. Des sas, doze
são mem bros da so ci e da de ci vil, de en ti da des
não-go ver na men ta is, de ins ti tu i ções de pes qui sa e de 
ór gãos do Po der Exe cu ti vo.

Há dois pro je tos de di ca dos às pe que nas co mu -
ni da des pan ta ne i ras. 

Um pro gra ma de de sen vol vi men to que não ten -
ta in clu ir as co mu ni da des lo ca is, que tem ape nas uma 
vi são ma cro de de sen vol vi men to, com gran des in ves -
ti men tos na par te de in fra-es tru tu ra, não res pon de ao
as pec to da sus ten ta bi li da de so ci al.

No Acre, quan do fa la mos em con ce i to de de -
sen vol vi men to sus ten tá vel, pen sa mos em seis as -
pec tos. É pre ci so, pri me i ra men te, que haja sus ten ta -
bi li da de eco nô mi ca, hi e rar quia eco nô mi ca, so ci al,
am bi en tal, po lí ti ca e a fun da men tal sus ten ta bi li da de
éti ca, que é o tra ta men to a es sas co mu ni da des ou a
ques tões li ga das a va lo res in trín se cos que mu i tas ve -
zes são ig no ra dos quan do pen sa mos num pro gra ma
de de sen vol vi men to. Essas co mu ni da des lo ca is se -
rão be ne fi ci a das.

Há um pro je to que tra ta da dis se mi na ção de téc -
ni cas de agri cul tu ra sus ten tá vel para mi cro ba ci as crí -

ti cas, cujo cri té rio de es co lha será a es tru tu ra fun diá -
ria da mi cro ba cia, e que de ve rá con tar com o ma i or
nú me ro de pe que nas pro pri e da des.

Ou tro pro je to re fe re-se ao apo io es pe cí fi co ao
pro du tor pe cuá rio e fará a iden ti fi ca ção e o fo men to
de ati vi da des eco no mi ca men te viá ve is e am bi en tal -
men te sus ten tá ve is. Este pro je to está des ti na do a
gran des pro du to res.

Sr. Pre si den te, fico mu i to fe liz que te nha ha vi do
por par te do Go ver no Zeca uma sen si bi li da de gran de
para com os pe que nos pro du to res, até por ser exi gên -
cia das agên ci as mul ti la te ri as que haja um acom pa -
nha men to da so ci e da de ci vil. A cri a ção des se Co mi tê, 
com pos to por de zo i to mem bros – doze re pre sen tan -
tes da so ci e da de ci vil, de Orga ni za ções Não-Go ver -
na men ta is e da co mu ni da de ci en tí fi ca –, as se gu ra rá
a esse pro gra ma para o Pan ta nal todo o cri té rio, o
con tro le, o acom pa nha men to, a fis ca li za ção, o en vol -
vi men to de seg men tos que te rão o olhar de ma i or al -
can ce, ex tra po lan do os li mi tes das ações go ver na -
men ta is es ta du a is ou fe de ra is.

Esse pro gra ma é fun da men tal para a pre ser va -
ção do meio am bi en te, in clu si ve do Pan ta nal, área
com a qual o Bra sil todo tem a ma i or pre o cu pa ção.
Esse cu i da do ex tra po la os li mi tes das nos sas fron te i -
ras, por se tra tar de uma re gião es tra té gi ca do pon to
de vis ta dos seus re cur sos na tu ra is, de um es pa ço
pro pí cio a ati vi da des de eco tu ris mo. Cer ta men te, o
pro gra ma tra rá um re tor no sig ni fi ca ti vo tan to para
Mato Gros so quan to para Mato Gros so do Sul. 

Sr. Pre si den te, o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
foi ve e men te ao fa zer uma iro nia, e ouvi de po lí ti cos
mu i to ex pe ri en tes que tal vez o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so es te ja cri an do um pro ble ma mu i to
gra ve para si. Dis se ram eles que ci ú me de po lí ti co é
pior que ci ú me de mu lher.

Va mos apro var um ex ce len te pro gra ma! 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – 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, sa ú do o
nos so Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, pre sen te nes ta
ses são. S. Exª foi um Par la men tar ati vo no Con gres so
Na ci o nal e hoje é um Go ver na dor de di ca do, cu i dan do 
bem das fi nan ças do seu Esta do. Tive opor tu ni da de
de tes te mu nhá-lo quan do pas sei pela Di re to ria do
BNDES. S. Exª con se guiu fa zer com que seu Esta do
de sen vol ves se eco nô mi ca e so ci al men te.

Sr. Pre si den te, em nome do PPS, apóio este
Pro je to e pa ra be ni zo o tra ba lho do Re la tor, Se na dor
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Lú dio Co e lho, dos dois Go ver na do res que se in te res -
sa ram so bre o tema – o Zeca e o Dan te – e dos di ver -
sos seg men tos da po pu la ção dos dois Esta dos que
par ti ci pa ram dos de ba tes. Tra ta-se de um pro je to de
US$400 mi lhões, que cu i da do de sen vol vi men to sus -
ten ta do do Pan ta nal, um pa tri mô nio da hu ma ni da de. 

Gos tei da es tru tu ra ção do Pro je to que li. Tra -
ta-se de um Pro je to in te gra do, que cu i da do as so re a -
men to, do sa ne a men to e das ques tões cen tra is da
qua li da de de vida, como o lixo pro du zi do nos cen tros
ur ba nos. Te nho a im pres são de que o va lor é in su fi ci -
en te para um pro je to de tal en ver ga du ra. Mas é um
bom pon to de par ti da, um pon ta pé ini ci al. Te nho cer -
te za de que o bom ge ren ci a men to des te Pro je to per -
mi ti rá a cap ta ção de re cur sos mais vul to sos para es -
ses dois Esta dos, a fim de con ti nu ar o de sen vol vi -
men to sus ten ta do de uma re gião tão im por tan te para
o Bra sil e para o mun do.

Esta é a mi nha po si ção e a do meu Par ti do. Por
eco no mia pro ces su al, apro ve i to para en ca mi nhar o
voto fa vo rá vel do PPS ao Pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho e, pos te ri or -
men te, ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Re la tor des te Pro je to era
o ilus tre Se na dor Ro me ro Jucá. Para ale gria mi nha, S. 
Exª não con se guiu com pa re cer, e fi quei como Re la tor 
subs ti tu to. 

O tra ba lho que fa ze mos tem um pou co de es pí -
ri to sen ti men tal. Per to de 1950, eu e o Se na dor Car los 
Be zer ra mo ra mos por mu i tos anos no Pan ta nal, quan -
do o Pan ta nal era vir gem. Lá, tudo era novo, in clu si ve
nós. Co nhe ci o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra quan do
era guri e fui ami go do seu pai em Cu i a bá. Eles são de 
San to Antô nio do Le ver ger, um Mu ni cí pio tri bu tá rio do 
Pan ta nal.

Este Pro gra ma Pan ta nal é mu i to im por tan te
para os dois Esta dos mato-gros sen ses, por aten der
cer ca de trin ta Mu ni cí pi os em Mato Gros so e de vin te
em Mato Gros so do Sul. To dos os Mu ni cí pi os cu jas
águas são tri bu tá ri as do rio Pa ra guai se rão aten di dos
por esse pro gra ma. Essa é uma área fron te i ri ça com a 
Bo lí via e com o Pa ra guai. O de sen vol vi men to des sa
re gião, prin ci pal men te sob o as pec to eco ló gi co, in te -
res sa à po pu la ção do nos so Esta do, que está cada
vez mais se cons ci en ti zan do da ne ces si da de de pre -
ser va ção da na tu re za.

Esse pro gra ma cu i da rá de sa ne a men to, com ba -
te à ero são, al gu mas es tra das, agri cul tu ra, tu ris mo e
aten di men to às po pu la ções in dí ge nas, que se con -
cen tram na que la re gião do nos so Esta do. Enfim, é
bom para o Bra sil que esse pro je to dê cer to.

Há es tu dos avan ça dos com re la ção à sua im -
plan ta ção. Se for de boa qua li da de, será fe i to pro je to
se me lhan te para a Ba cia do Pa ra ná, com o in tu i to de
atin gir o res tan te do Esta do de Mato Gros so do Sul.

A es tru tu ra ad mi nis tra ti va do pro je to está mu i to
bem ar ru ma da. O Ban co Inte ra me ri ca no é mu i to exi -
gen te. Uma par ce la, para ser li be ra da, de pen de da
apli ca ção da par ce la an te ri or. Te nho se gu ran ça de
que os Go ver na do res de Mato Gros so e de Mato
Gros so do Sul, Dan te de Oli ve i ra e Zeca do PT, irão
ge rir o pro je to com com pe tên cia, jun ta men te com o
Mi nis té rio do Meio Ambi en te. O pro je to não pode dar
er ra do.

Estou mu i to sa tis fe i to, por que ra ra men te as sis ti -
mos no Se na do a dis cus sões de pro je tos com tan tas
ma ni fes ta ções de apo io. Te nho a im pres são de que
te re mos qua se a to ta li da de dos vo tos fa vo rá ve is dos
Par la men ta res pre sen tes.

Tal pro je to tra mi tou na Casa ra pi da men te: na
ter ça-fe i ra pas sa da, foi vo ta do na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos; na quar ta-fe i ra, pe di mos aos
Lí de res que so li ci tas sem ur gên cia para a vo ta ção; e
hoje o es ta re mos vo tan do. Em mu i to pou cos dias,
será san ci o na do por Sua Exce lên cia, o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca.

A par te le gal do em prés ti mo so li ci ta do está toda
pre en chi da, não ha ven do ne nhu ma fa lha. Po de re -
mos, as sim, vo tar esse pro je to com a tran qüi li da de e
a se gu ran ça de que es ta re mos pra ti can do um ato im -
por tan te para aque les Esta dos fron te i ri ços e para o
nos so País.

Peço aos Srs. Se na do res que vo tem fa vo ra vel -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, o no bre Se na -
dor José Fo ga ça, para dis cu tir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no Rio Gran de do Sul, está em ple na
exe cu ção o cha ma do Pro je to Gu a í ba, que cor res pon -
de a um tra ta men to da ba cia hi dro grá fi ca do rio Ja cuí.

O Pro je to Gu a í ba visa à des po lu i ção do es tuá rio 
do Gu a í ba e, con se qüen te men te, de toda a aber tu ra
para a La goa dos Pa tos, área al ta men te po lu í da, que
pre ci sa de um tra ta men to dos eflu en tes des de as ca -
be ce i ras do Ja cuí, 80 km aci ma. É um pro je to ca rís si -
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mo, fi nan ci a do ex ter na men te pelo Bird – Ban co Inter -
na ci o nal para a Re cons tru ção e o De sen vol vi men to,
co nhe ci do como Ban co Mun di al –, e não pelo BID,
como é o caso des te pro je to que ora exa mi na mos,
que é o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to. O 
Pro je to Gu a í ba é caro e de lon go fô le go, ou seja, exi -
ge que haja des do bra men to des sas ati vi da des de tra -
ta men to da ba cia hi dro grá fi ca por mais de uma dé ca -
da. Aliás, a as si na tu ra jun to ao Ban co Mun di al, em
Was hing ton, deu-se ain da no pe río do do Go ver no Pe -
dro Si mon, en tre 1986 e 1990. No en tan to, dada a
com ple xi da de do pro je to, a am pli tu de, a abran gên cia,
o seu enor me al can ce e, evi den te men te, os seus cus -
tos, até hoje não se com ple tou e vem ten do um mo ro -
so an da men to, vis to que o fi nan ci a men to do Bird exi -
ge con tra par ti da do Esta do.

Aqui te mos algo bem pa re ci do, ou seja, o tra ta -
men to da ba cia hi dro grá fi ca do Alto Pa ra guai, um ge -
ren ci a men to hí dri co para tra tar os re cur sos na tu ra is,
via tra ta men to de lixo e do es go to ur ba no, para evi tar
que as ati vi da des eco nô mi cas se jam po lu en tes, an ti -
e co ló gi cas. Enfim, é um pro je to bas tan te se me lhan te
ao Pro je to Gu a í ba. Pode-se cha mar este de Pro je to
Pan ta nal e, aque le, de Pro je to Gu a í ba, por que são
mu i to se me lhan tes: vi sam à con ser va ção dos re cur -
sos na tu ra is, ao tra ta men to das ba ci as crí ti cas e, é
cla ro, à me lho ria da qua li da de am bi en tal. A di fe ren ça
é que o Pro je to Gu a í ba é um em prés ti mo fe i to ao
Esta do do Rio Gran de do Sul e está sen do pago por
aque le Esta do e pelo ga ú chos. Este aqui é um em -
prés ti mo da União, que será pago por ela e, por tan to,
pelo con jun to de to dos nós, bra si le i ros.

Não faço essa re fe rên cia para me que i xar. Evi -
den te men te, não. Faço-a ape nas para di zer que es -
sas ope ra ções de res ga te de ba ci as hi dro grá fi cas crí -
ti cas são mu i to len tas, mu i to com ple xas, de al tís si mo
e ele va do cus to e exi gem lon ga ma tu ra ção.

De fato, o em prés ti mo jus ti fi ca-se in te i ra men te,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que o Pan -
ta nal é um pa tri mô nio da hu ma ni da de, des ta Na ção,
dos bra si le i ros e a sua con ser va ção eco ló gi ca é do in -
te res se de cada ci da dão, mes mo da que le pes ca dor
que não con se gue mais so bre vi ver da pes ca nas mar -
gens do Ja cuí, no Rio Gran de do Sul, ou do ha bi tan te
do Pan ta nal.

Mas, de qual quer for ma, eu pre ci sa va fa zer esse 
re gis tro mu i to mais para mos trar que nós as su mi mos
a res pon sa bi li da de de uma ope ra ção de lim pe za hi -
dro grá fi ca na nos sa re gião do que para con de nar ou
do que para re fu tar to dos os ar gu men tos em prol des -
sa ope ra ção fi nan ce i ra, que visa ao fi nan ci a men to da
pre ser va ção do Pan ta nal.

Va mos vo tar fa vo ra vel men te por que se tra ta de
pro je to de al can ce na ci o nal, que in te res sa a todo o
País. Por tan to, nos so voto é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção n.º 8, 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.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 122, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 8, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 8, de 2001, que 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
EUR92.478.422 (no ven ta e dois mi lhões, qua tro cen -
tos e se ten ta e oito mil, qua tro cen tos e vin te e dois eu -
ros), jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 122, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, 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  , DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ções de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até
EUR92.478.422 (no ven ta e dois mi lhões,
qua tro cen tos e se ten ta e oito mil, qua tro -
cen tos e vin te e dois eu ros), jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID.
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O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -
za da a con tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no no va -
lor equi va len te a até EUR92.478.422 (no ven ta e dois
mi lhões, qua tro cen tos e se ten ta e oito mil, qua tro cen -
tos e vin te e dois eu ros), 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 des sas
ope ra ções de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel 
do Pan ta nal – 1ª Fase, a car go do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas das
ope ra ções 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 do Meio Ambi en te;

II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID;

III – va lor to tal : EUR92.478.422 (no ven ta e dois
mi lhões, qua tro cen tos e se ten ta e oito mil, qua tro cen -
tos e vin te e dois eu ros), equi va len te a

US$82,500,000.00 (oi ten ta e dois mi lhões e qui -
nhen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos), em 6 de de -
zem bro de 2000;

IV – pra zo: du zen tos e vin te e oito me ses;
V – de sem bol so: qua tro anos, a par tir da data de 

as si na tu ra do Con tra to;

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 10 de
ja ne i ro e 10 de ju lho de cada ano, in ci den tes so bre o
sal do de ve dor de prin ci pal, in cor ri dos após cada de -
sem bol so, à taxa anu al, para cada se mes tre, de ter mi -
na da pelo cus to dos Emprés ti mos Uni 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 spre ad a ser fi xa do pelo BID, pe ri o -
di ca men te, de acor do com sua po lí ti ca de taxa de ju -
ros;

VI – co mis são de com pro mis so: 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 de sem bol sa do;

VIII – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge -
ral: li mi ta dos a 1% (um por cen to) do va lor do em prés -
ti mo, de sem bol sa dos em pres ta ções tri mes tra is, tan -
to quan to pos sí vel, igua is;

IX – amor ti za ção do prin ci pal : em trin ta par ce las 
se mes tra is e con se cu ti vas, em 10 de ja ne i ro e 10 de
ju lho de cada ano, tan to quan to pos sí vel, igua is, ven -
cen do-se a pri me i ra seis me ses após a data pre vis ta
para o úl ti mo de sem bol so, cin qüen ta e qua tro me ses
após a data de as si na tu ra do Con tra to.

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 dos em fun ção da data de as si na tu ra dos Con tra -
tos.

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 no 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.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Se gun da 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 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das, as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

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 206, de 1995, de au to ria do Se na dor

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira 4  04979



Hum ber to Lu ce na, que dis põe so bre a alo -
ca ção, em de pó si tos es pe ci a is re mu ne ra -
dos, de re cur sos da dis po ni bi li da de fi nan ce i -
ra do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –
FAT, na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 52, de 2001, da Co mis -
são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Car los Wil -
son, 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.

Dis cus são do Subs ti tu ti vo, em tur no su ple men -
tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, 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:

SUBSTITUTO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 206, DE 1995

Dis põe so bre a alo ca ção, em de pó -
si tos es pe ci a is re mu ne ra dos de re cur sos 
da dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, na Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E au to ri za da a alo ca ção de

R$1.000.000.000,00 (um bi lhão de re a is), do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, na Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral, em de pó si tos es pe ci a is, re mu ne ra dos e
dis po ní ve is para ime di a ta mo vi men ta ção, nas con di -
ções es ta be le ci das no art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de 
abril de 1990, com a re da ção dada pelo art. lº da Lei
nº 8.352, de 28 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. Do to tal de re cur sos men ci o na -
do no ca put, se rão des ti na dos:

– R$700.000.000,00 (se te cen tos mi lhões de re -
a is), ao fi nan ci a men to de mi cro e pe que nas em pre -
sas – pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do e fir mas in -
di vi du a is, de fi ni das na Lei nº 8.864, de 28 de mar ço de 
1994, com atu a ção nos ra mos de pro du ção, co mér cio 
e pres ta ção de ser vi ços, no meio ur ba no;

II – R$300.000.000,00 (tre zen tos mi lhões de re -
a is), ao fi nan ci a men to de aqui si ção de au to mó ve is
para uti li za ção no trans por te au tô no mo de pas sa ge i -

ros, em ci da des com mais de 50.000 (cin qüen ta mil)
ha bi tan tes.

Art. 2º Os sal dos diá ri os dis po ní ve is na Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, ain da não des ti na dos aos fi nan -
ci a men tos ob je to de sua apli ca ção, se rão re mu ne ra -
dos, no mí ni mo, pe los mes mos cri té ri os e pra zos apli -
ca dos aos de pó si tos das dis po ni bi li da des de ca i xa do 
Te sou ro Na ci o nal ou, na sua au sên cia, pela re mu ne -
ra ção diá ria paga pe los tí tu los do Te sou ro Na ci o nal.

Art. 3º Os re cur sos de que tra ta o art. lº se rão re -
mu ne ra dos, a par tir de sua li be ra ção para os res pec ti -
vos fi nan ci a men tos, pela Taxa de Ju ros de Lon go Pra -
zo – TJLP, fi can do es ta be le ci do o pra zo má xi mo de
trin ta e seis me ses, a con tar de sua alo ca ção na Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral para que re tor nem ao Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT.

Art. 4º Cabe ao Con se lho De li be ra ti vo do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT de fi nir ou tros
cri té ri os a se rem ob ser va dos na con ces são dos fi -
nan ci a men tos de que tra ta esta lei, e ao Mi nis té rio

do Tra ba lho fir mar con vê nio com a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral para a alo ca ção des ses re cur sos.

Pa rá gra fo úni co. A alo ca ção, au to ri za da por esta 
lei, dos re cur sos que ex ce dam a Re ser va Mí ni ma de
Li qui dez terá pri o ri da de so bre qual quer ou tra apli ca -
ção em de pó si tos es pe ci a is de fi ni da após a en tra da
em vi gor des ta lei.

Ar. 5º  Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 207, de 1995, de au to ria do Se na dor Jú -
lio Cam pos, que al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as (tra ba lho es cra vo), ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 76, de 1997, 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; e

– 778, de 2000, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a Emen -
da nº 1-Plen) Re la tor: Se na dor Ra mez Te -
bet, pelo ar qui va men to da ma té ria.

A ma té ria foi in clu í da na Ordem do Dia da ses -
são do dia 23 de abril de 1997, para dis cus são em
tur no su ple men tar, quan do foi ofe re ci da uma emen -
da ao subs ti tu ti vo. Re tor nou à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que, em seu Pa re cer nº
778, de 2000, Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet, con -
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clu iu que, ao lon go de qua tro anos de tra mi ta ção,
so freu a ma té ria acen tu a da de fa sa gem, re co men -
dan do, em con se qüên cia, seu ar qui va men to.

Dis põe o § 1º do art. 133 do Re gi men to Inter no
que se con si de ra pela re je i ção o pa re cer pelo ar qui -
va men to.

Nes sas con di ções, nos ter mos do art. 254, tam -
bém do Re gi men to Inter no, a Pre si dên cia de ter mi na
o ar qui va men to da pre sen te ma té ria e abre o pra zo de 
dois dias úte is para a apre sen ta ção de re cur so, no
sen ti do de sua tra mi ta ção, por um dé ci mo dos Srs.
Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 290, de 1999 (nº 
184/99, 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 Je qui ti bá 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 Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 355, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção da
Se na do ra He lo í sa He le na.

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, com as abs ten ções dos Se na do res

do Blo co/PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº
290, de 1999 (nº 184/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 123, 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 290, de 1999 (nº 184, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 290, de 1999 (nº
184, de 1999, 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 Je qui ti bá
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 Cam pi nas, Esta do de São
Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 123, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e  eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2000

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Je qui ti bá 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 Cam pi nas,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 14 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 4 de mar ço de 1992, a con ces -
são de “Rá dio Je qui ti bá 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 Cam pi nas, 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 (Ja der Bar ba lho) – 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2000 (nº
96/99, 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 Cul tu ra de Gu a í ra Ltda. para ex plo rar
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ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Gu a í ra, Esta do de São Pa -
u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 524, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ções
da Se na do ra He lo í sa He le na e dos Se na do -
res Jef fer son Pé res, Ge ral do Cân di do e Pe -
dro Si mon.

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 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

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, ape nas por eco no mia pro ces su al, que ro
re gis trar a abs ten ção do PT nos itens 5 a 9.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
fe i to o re gis tro.

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 as abs ten ções dos Se na do res
do Blo co/PT.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 4,
de 2000 (nº 96/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 124, 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 4, de 2000 (nº 96, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 4, de 2000 (nº 96,
de 1999, 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 Cul tu ra de Gu -
a í ra 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 Gu a í ra, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são,  3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho Pre si den te – Car los Wil son
Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Ma za ril do Ca val -
can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 124, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra 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 Gu a í ra, 
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 5 de fe ve re i ro de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a con ces são de
“Rá dio Cul tu ra de Gu a í ra 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 Gu a í ra, 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 (Ja der Bar ba lho) – 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2000 (nº
101/99, 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 Pi ra ti nin ga de Pi ra ju 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 Pi ra ju, Esta do de São
Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 852, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

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, com as abs ten ções dos Se na do res

do Blo co/PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 05,
de 2000 (nº 101/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 125, DE 201
(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 5, de 2000 (nº 101, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 5, de 2000 (nº
101, de 1999, 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 Pi ra ti nin ga
de Pi ra ju 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 Pi ra ju, Esta do de 
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Jader Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 125, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju
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
Pi ra ju, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 8 de abril de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são de
“Rá dio Pi ra ti nin ga de Pi ra ju 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 Pi ra ju, 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 (Ja der Bar ba lho) – 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, com abs ten ção dos Se na do res do

Blo co/PT.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de 2000 (nº
258/99, 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 So ci e da de Rá dio Prin ce sa 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 Fran -
cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 788, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

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, com as abs ten ções dos Se na do res

do Blo co/PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 19,
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de 2000 (nº 258/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 126 ,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 19, de 2000 (nº 258, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 19, de 2000 (nº
258, de 1999, 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 So ci e -
da de Rá dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 126, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “So ci e da de Rá dio Prin -
ce sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta -
do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 197, de 21 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 28 de maio de 1994, a per mis são 
ou tor ga da a “So ci e da de Rá dio Prin ce sa 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 Fran cis co Bel trão, Esta do do Pa ra ná.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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, com as abs ten ções dos Se na do res

do Blo co/PT.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 2000 (nº 
331/99, 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 Ra i nha da Paz 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de -
ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.094, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Val mir Ama ral, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

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, com as abs ten ções dos Se na do res

do Blo co/PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº
147, de 2000 (nº 331/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 127, 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 147, de 2000 (nº 331, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 147, de 2000 (nº
331, de 1999, 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 Ra i nha
da Paz para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
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em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri -
to Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti. 

ANEXO AO PARECER Nº 127, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Fun da ção Ra i nha da Paz” 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 lo ca li da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 53, de 20 de maio de 1999, que ou tor ga per mis -
são a “Fun da ção Ra i nha da Paz” 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 lo ca li da de de Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -

to nº 157, de 2001, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Val mir Ama ral e ou tros Se na do res, so li ci tan -
do que o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da ses são do dia 19 do cor ren te mês seja
des ti na do a co me mo rar o ani ver sá rio de Bra sí lia.

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 (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, à Se -
na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re -
gis tro, com pro fun da dor e sa u da des, o fa le ci men to
de mi nha mãe.

Elça Mo ra is Xa vi er fa le ceu, ao 76 anos de ida de, 
na úl ti ma quin ta-fe i ra. Qu e ro, de pú bli co, agra de cer as 
ma ni fes ta ções de so li da ri e da de, apo io e fra ter ni da de
cris tã, re ce bi das de Par la men ta res, de au to ri da des,
de co le gas, de ami gos, de fun ci o ná ri os da Casa, au -
to ri da des do meu Esta do, Rio Gran de do Sul. 

Esses mo men tos da vida são di fí ce is, e pre ci sa -
mos, na fé, res ga tar e for ta le cer os nos sos sen ti men -
tos, para dar con ti nu i da de àqui lo que ela gos ta ria que
se guís se mos fa zen do. So mos sete ir mãos, to dos es -
tá va mos jun tos, ne tos e bis ne tos e meu pai. Re al men -
te pre ci sa va fa zer esse agra de ci men to.

Agra de ço tam bém à Se na do ra Ma ri na Sil va que
co mu ni cou ao Ple ná rio do Se na do o mo ti vo da mi nha
au sên cia, ten do em vis ta que mi nha mãe per ma ne -
ceu, pra ti ca men te, 15 dias em coma num cen tro es -
pe ci al de aten di men to, vin do a fa le cer em San ta na do
Li vra men to, no in te ri or do Rio Gran de do Sul.

A vida de mi nha mãe – ela foi uma mu lher de
gar ra, de ter mi na da, di nâ mi ca, pro fes so ra – ins pi rou
nos sas vi das. Ela par te mas de i xa sa u da des, exem -
plos e va lo res que nos aju da ram a cons tru ir e que nos 
for ta le ce ram du ran te toda nos sa vida. Uma mu lher,
uma pro fes so ra, que sou be hon rar a sua par ti ci pa ção
como mãe e ci da dã, e ul ti ma men te se or gu lha va do
es tu do e dos va lo res, que ela aju dou a cons tru ir, re fle -
ti dos em seus sete fi lhos.

A to dos o meu ca ri nho, o meu agra de ci men to: aos 
Par la men ta res, aos co le gas que li ga ram e que, de uma
for ma ou de ou tra, es ti ve ram co nos co. Con vi do a to dos
os co le gas Se na do res e Se na do ras, fun ci o ná ri os da
Casa, nos sos ami gos, já que ama nhã com ple ta rá sete
dias de seu fa le ci men to e será re a li za da uma mis sa em
San ta na do Li vra men to, no in te ri or do Rio Gran de do
Sul, a com pa re ce rem para ou tra mis sa a ser re a li za da
aqui, na Igre ja Nos sa Se nho ra de Fá ti ma, na Entre qua -
dra 307/308 Sul, às 18:30 ho ras.

O seu exem plo e a sua for ça nos ilu mi nam. Por
isso agra de ço a to dos que, de uma for ma ou de ou tra,
es ti ve ram co nos co.

Era a co mu ni ca ção que de se ja va fa zer, Sr. Pre -
si den te.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -

do ra Emi lia Fer nan des, a Pre si dên cia, em nome de
toda a Casa, re no va sua ma ni fes ta ção de so li da ri e da -
de a V. Exª e a toda sua fa mí lia.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. 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, nes te cur to
tem po que me é con ce di do, re gis tro um ges to, um ato
edi fi can te, ocor ri do há pou cas se ma nas no Rio de Ja -
ne i ro.

Tra ta-se do ges to de Ri car do Cra vo Albin, jor na -
lis ta, crí ti co mu si cal, es cri tor, fi gu ra ama da da so ci e -
da de ca ri o ca pelo seu tra ba lho, pela sua de di ca ção,
pelo seu es pí ri to de luta em be ne fí cio do bem-es tar
do ci da dão do Rio de Ja ne i ro. Este ci da dão re sol veu
fun dar, cri ar uma fun da ção que leva seu nome – Fun -
da ção Ri car do Cra vo Albin –, para a qual fez a do a ção 
do imó vel de sua pro pri e da de, onde re si de. Uma
mag ní fi ca re si dên cia, si tu a da na en cos ta do Mor ro da 
Urca, que evo ca a his tó ria da ci da de, atra vés da sua
pró pria cons tru ção e da or ga ni za ção dos seus es pa -
ços, cons ti tu in do, como dis se, um exem plo edi fi can te, 
se guin do a ati tu de de ou tras fi gu ras das ci da des que
ins ti tu í ram tam bém fun da ções e fi ze ram do a ções se -
me lhan tes, como foi o caso de Wal ter Mo re i ra Sal les,
Ra i mun do Cas tro Maia, Pas cho al Car los Mag no, do
ca sal Ge yer e do ar qui te to e pa i sa gis ta Bur le Marx.
Ci da dãos bra si le i ros, uns ca ri o cas, ou tros ca ri o cas
ho no rá ri os, que ofe re ce ram à ci da de e ao Bra sil seu
pa tri mô nio, fru to de seu tra ba lho, cons tru í do com o
seu ideá rio, com a sua de di ca ção, para usu fru to da
po pu la ção ca ri o ca em pri me i ro lu gar, mas de todo o
Bra sil. 

Sr. Pre si den te, é um ato me ri tó rio e edi fi can te.
Um exem plo a ser se gui do por aque les que têm o pri -
vi lé gio de des fru tar de uma si tu a ção pa tri mo ni al pri vi -
le gi a da e que se in te res sam pela cul tu ra, pela sua
pre ser va ção, en fim, pelo cul ti vo dos va lo res es sen ci -
a is da for ma ção do nos so povo e, mu i to es pe ci al men -
te, da ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, con si de ro esse um exem plo edi -
fi can te e, ao de i xar re gis tra do nos Ana is da Casa
esse ges to me ri tó rio de Ri car do Cra vo Albin, ape lo
para que ou tros exem plos como o dele sur jam, pois
as sim nos sa cul tu ra será cada vez mais va lo ri za da e
pre ser va da em be ne fí cio do povo bra si le i ro, num mo -
men to em que to dos nós cons ta ta mos, com cer ta
apre en são, agres sões e ati tu des de des va lo ri za ção
da cul tu ra bra si le i ra, que cum pre a nós re for çar com
todo o em pe nho pos sí vel.

Pa ra be ni zo o gran de bra si le i ro Ri car do Cra vo
Albin, o gran de mu si có lo go, o gran de crí ti co de mú si -
ca, o gran de es cri tor, o gran de be ne mé ri to do Rio de
Ja ne i ro que, com seu exem plo, abriu ca mi nho para
que ou tros o si gam.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

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 Se bas tião Ro -
cha. (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 Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

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, o País tem 
vi vi do, nos úl ti mos dias, as ten sões e emo ções em
tor no da dis cus são de uma CPI a ser ins ta la da para
apu rar de nún ci as de cor rup ção en vol ven do agên ci as
do Go ver no Fe de ral e de go ver nos es ta du a is.

Cha mou-me a aten ção o fato de a im pren sa ter
di vul ga do, há pou cos dias, uma pes qui sa de opi nião,
na qual mais de 80% da po pu la ção bra si le i ra de se ja a 
im plan ta ção da CPI.

Ima gi no, Sr. Pre si den te, que as ma ni fes ta ções
de opi niões em tor no de ques tões como es sas de ves -
sem ser afe ri das, as se gu ran do-se à po pu la ção am plo 
co nhe ci men to do as sun to de que se tra ta.

Eu tive na mi nha vida uma ex pe riên cia que de -
mons tra va como a de sin for ma ção po de ria con du zir a
um jul ga men to ina de qua do e apres sa do de uma au -
to ri da de.

Eu era já ex-Go ver na dor do Rio Gran de do Nor -
te. Esta va o Con gres so sa in do da cha ma da CPI dos
Anões do Orça men to e vi via um mo men to como este
de caça às bru xas, de bus ca do es cân da lo, de fa re ja -
men to das ir re gu la ri da des. Li em uma re vis ta se ma nal 
de gran de cir cu la ção uma no tí cia em que fi gu ra va o
meu nome. A no tí cia re gis tra va que, du ran te a mi nha
pre sen ça no Go ver no do Rio Gran de do Nor te, uma
co nhe ci da em pre i te i ra bra si le i ra ti nha con se gui do
con tra tar uma obra for te men te su per fa tu ra da e que o
Go ver na dor do Esta do na épo ca, Sr. Ge ral do Melo,
em pe nha ra-se pes so al men te para ga ran tir que aque -
la em pre i te i ra con se guis se a obra. O fato é ver da de i ro 
qua se que to tal men te por que o co me ço é ver da de i ro
e o fi nal tam bém o é. Hou ve uma li ci ta ção no meu Go -
ver no com fa tos até pi o res do que os que a re vis ta
nar rou, por que, ao fim e ao cabo, dos nove con sór ci os 
que se ins cre ve ram ape nas um apre sen tou uma pro -
pos ta com o pre ço es can da lo sa men te su per fa tu ra do,
e essa em pre sa ter mi nou con tra tan do a obra.

O co me ço e o fim es tão cer tos, o que está er ra -
do é a des cri ção de qual foi o meu pa pel em tudo isso.
Como Go ver na dor de Esta do não é pre si den te de co -
mis são de li ci ta ção, acom pa nhei de lon ge essa li ci ta -
ção. Con clu í da a con cor rên cia, es co lhi da a em pre sa
vi to ri o sa, avo quei o pro ces so, le vei-o para casa, es tu -
dei-o jun ta men te com as ses so res e, após um fi nal de
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se ma na, vol tei ao Pa lá cio do Go ver no com um des pa -
cho es cri to de pró prio pu nho, anu lan do a con cor rên -
cia e, por tan to, ne gan do à em pre sa a cons tru ção da
obra. Se de po is ela re ad qui riu o di re i to de fazê-lo,
con clui-se que a Jus ti ça lhe con ce deu esse di re i to.
Mas o meu Go ver no anu lou a li ci ta ção, por que me
con ven ci de que aque la não era uma for ma ade qua -
da, cor re ta e éti ca de se le ção. Anos de po is, sem man -
da to al gum, em vi si ta ao Con gres so, vi a no tí cia de
que me em pe nha ra pes so al men te em ga ran tir que a
em pre i te i ra ti ves se di re i to àque la obra, em bo ra o meu 
pa pel ti nha sido pre ci sa men te o de anu lar a li ci ta ção
que lhe as se gu ra va aque le di re i to. 

Estou nar ran do esse fato ape nas para re gis trar
que, se aque le fos se um epi só dio que cha mas se a
aten ção da opi nião pú bli ca e se, no dia se guin te, hou -
ves se uma pes qui sa de opi nião para per gun tar o que
o povo pen sa va a meu res pe i to, te nho qua se cer te za
de que não 80%, mas 90% dos en tre vis ta dos di ri am
que eu de ve ria ir para a ca de ia. E por quê? Por que as
pes so as es ta ri am sen do ou vi das sem a ne ces sá ria
in for ma ção. 

Ulti ma men te uma sé rie de fa tos foi atri bu í da à
res pon sa bi li da de de ór gãos fe de ra is, es ta du a is, or ga -
nis mos de de sen vol vi men to re gi o nal, e se cri ou no
País uma ne ces si da de emo ci o na da de ver ins ta lar-se 
uma CPI para apu rar es ses fa tos. Pen so que o povo
tem ra zão já que ele só co nhe ce me ta de da his tó ria. A 
cor rup ção é uma for ma ile gí ti ma, ile gal, de in ter ven -
ção no pro ces so de ci só rio, in ter ven ção ina de qua da
no pro ces so de ci só rio se gu ra men te para ga ran tir ou
au fe rir van ta gens in de vi das. Por isso, para que a opi -
nião pú bli ca pos sa pro nun ci ar-se, ela pre ci sa usu fru ir
do di re i to a uma in for ma ção com ple ta. Di an te de tudo
o que ocor reu eu me per gun to, Sr. Pre si den te: se um
País sin ce ra men te de se ja pôr fim à cor rup ção, de que 
for ma pode fazê-lo? Po de ría mos fi car sen ta dos aqui,
es pe ran do que a Impren sa no ti cie al gum fato, e ime -
di a ta men te nos ati ra ría mos so bre isso. Esse com ba te 
cor po-a-cor po com cada fato, esse en fren ta men to
pon tu al se fa ria sem pre de po is do fato ocor ri do, e
nem sem pre se po de ria es cla re cer, nem sem pre se
po de ria com pen sar a so ci e da de por aqui lo que vi es se 
a ser de nun ci a do. 

Nos úl ti mos dias, ten tou-se trans fe rir para o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so a res pon sa bi li -
da de de pes so as ou ins ti tu i ções en vol vi das em fa tos
con cre tos. Será que Sua Exce lên cia re al men te tem
sido le ni en te com a cor rup ção? Será que Sua Exce -
lên cia tem fal ta do à so ci e da de bra si le i ra com o seu
de ver em ma té ria tão gra ve como essa? Sem ne nhu -
ma emo ção, sem par ti pris, se ria ne ces sá rio que nos 
co lo cás se mos di an te dos fa tos, para que pu dés se -
mos as su mir uma pos tu ra isen ta. 

O que está sen do fe i to no Bra sil para com ba ter a 
cor rup ção? Por que será que nós que apo i a mos o Go -
ver no con si de ra mos que uma CPI não deve ser efe ti -
va da? É por que es ta mos com medo de uma CPI? É
por que exis tem fa tos es con di dos que não po dem ser
re ve la dos à so ci e da de? Por que será?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro,
co me ce mos por re co nhe cer que o Bra sil de hoje, o
Bra sil atu al não foi cri a do, não foi cons tru í do pelo Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so; o Bra sil de hoje
é obra da so ci e da de bra si le i ra ao lon go de 500 anos
de vida des sa so ci e da de. O que im por ta sa ber em re -
la ção a um go ver no qual quer é como era o País quan -
do esse go ver no co me çou e como es ta rá o País
quan do ele ter mi nar, por que essa é a obra dele. Se há 
his tó ri as de des vio de com por ta men to, se há his tó ri as 
de êxi tos e fra cas sos, se há his tó ri as de em pre en di -
men tos que nun ca de ve ri am ter sido fe i tos, se há his -
tó ri as de em pre en di men tos que de ve ri am ter sido fe i -
tos e nun ca fo ram não se pode ago ra olhar para este
País com seu es plen dor e sua mi sé ria e cre di tar ou
de bi tar o que o Bra sil te nha de bom e o que o Bra sil
te nha de ruim ao Pre si den te da Re pú bli ca ou ao seu
Go ver no.

Com re la ção à cor rup ção, di zia eu que po de mos 
ter uma luta pon tu al, tó pi ca; há um fato nar ra do, va -
mos en fren tá-lo, va mos re a li zar uma CPI, uma in ves -
ti ga ção. Mas isso não re sol ve o pro ble ma do Esta do
bra si le i ro. Mu i to mais im por tan te é trans for mar o
Esta do, mo der ni zá-lo para tor nar a cor rup ção cada
dia mais di fí cil. Isso não quer di zer que os fa tos cons -
ta ta dos não de vam ser apu ra dos; ao con trá rio. Deve
ser fe i to mu i to mais do que aqui lo que está sen do re i -
vin di ca do. O que se deve fa zer para um com ba te real
à cor rup ção não é ape nas dis tri bu ir CPIs e ela bo rar
man che tes jor na lís ti cas fan tás ti cas, mas apren der
com a ex pe riên cia do pas sa do e cor ri gir os me ca nis -
mos de ope ra ção es ta tal para que o as sal to ao Esta -
do se tor ne cada dia mais di fí cil. Ao mes mo tem po, há
ou tro bra ço des sa luta: en fren tar o fato con cre to e re -
sol vê-lo.

Será que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so fez algo numa di re ção, na ou tra di -
re ção ou nas duas di re ções?

Com re la ção aos fa tos con cre tos, não irei aqui
re la ci o nar um por um nem des cre ver o que se fez em
cada um de les, mes mo por que, em bo ra te nha de i xa -
do para fa zer o meu pro nun ci a men to após a Ordem
do Dia, quan do dis po nho de mais tem po, na ver da de,
pre ci sa ria de todo o tem po dis po ní vel para mos trar na 
ín te gra este do cu men to, em que cada um dos te mas,
ob je to de dis cus são nos úl ti mos dias no País, está re -
gis tra do com a in di ca ção das pro vi dên ci as que fo ram
to ma das caso a caso.
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To da via, Sr. Pre si den te, pos so dar al guns exem -
plos: o caso do Sr. Edu ar do Jor ge é um de les. Uma
das ve zes em que vim a esta tri bu na, Srªs e Srs. Se -
na do res, tra tei do as sun to e fiz ques tão de re gis trar
que não te nho pes so al men te ne nhu ma ra zão es pe ci -
al para de fen der o Sr. Edu ar do Jor ge. Era eu Vice-Lí -
der do PSDB no Se na do Fe de ral, o Sr. Edu ar do Jor ge 
era Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca e,
du ran te os dois pri me i ros anos de meu man da to, con -
se gui com S. Exª ser re ce bi do três ve zes, sem, con tu -
do, con se guir que S. Exª pres tas se aten ção ao que eu 
ti nha a di zer em qual quer des sas opor tu ni da des. Não
te nho, por tan to, ne nhum mo ti vo de na tu re za pes so al
para de fen dê-lo. Po rém, en ten do – e vivo di zen do e
re pe tin do isso – que, do mes mo modo que pre ci sa -
mos ga ran tir que nes te País quem fere a lei deve ser
pu ni do, que a im pu ni da de pre ci sa ser ex tin ta, que o
lu gar do cri mi no so e do ban di do é na ca de ia, tam bém
pre ci sa mos ga ran tir ao ci da dão de cen te e hon ra do do 
País, aos ho mens e mu lhe res que têm ver go nha na
cara, que têm dig ni da de, que têm es crú pu los, que
têm prin cí pi os éti cos – a ma i o ria do povo bra si le i ro – o 
di re i to de dor mir em paz, por que se aque le que erra,
que peca, que agri de a lei, que as sal ta os co fres pú bli -
cos é pu ni do, aque le que não o faz há de ter a ga ran -
tia da so ci e da de de que po de rá vi ver res pe i ta do e em
paz.

O Sr. Edu ar do Jor ge teve a sua vida vas cu lha da
pelo Se na do em uma Sub co mis são, de po is pela CPI
do Ju di ciá rio, que já es tu da ra o as sun to. Uma Sub co -
mis são, cri a da por de ci são da CPI, cha mou S. Sª de
vol ta a esta Casa, à qual com pa re ceu para, lon ga -
men te, res pon der ao que o Se na do que ria per gun tar,
en tre gan do os do cu men tos que lhe pe di ram.

Há um ano e sete me ses tudo o que di zia res pe i -
to ao Sr. Edu ar do Jor ge foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio 
Pú bli co. O que cabe ao Mi nis té rio Pú bli co fa zer? Dou
o exem plo da que las com pe ten tes Pro cu ra do ras de
São Pa u lo, que cu i da ram do pro ble ma do juiz Ni co lau. 
Elas fa la ram onde o Mi nis té rio Pú bli co deve fa lar, isto
é, nos au tos do pro ces so. É lá que o Pro cu ra dor que
atua e que deve atu ar pe ran te a Jus ti ça deve fa lar, e
foi onde elas o fi ze ram. Elas pre ci sa ram, fo ram bus car 
e en con tra ram. O juiz Ni co lau está na ca de ia.

Aqui, te nho vis to ul ti ma men te mem bros do Mi -
nis té rio Pú bli co fa lan do nas re vis tas se ma na is. Con -
tu do, nos au tos do pro ces so, não me cons ta que a de -
nún cia, que é, ju ri di ca men te, a peça ini ci al que de -
sen ca de ia o pro ces so que ter mi na rá com o jul ga men -
to, pro ces so que se for ma em cima de uma de nún cia,
que é o nome téc ni co do ex pe di en te por in ter mé dio
do qual o Mi nis té rio Pú bli co pede à Jus ti ça que ini cie
um pro ces so para jul ga men to, esta nun ca foi fe i ta. Por 
quê? Por que fal tam in for ma ções? Por que fal tam pro -

vas? Então, de duas, uma: ou este ho mem é ino cen te, 
ou há al guém in com pe ten te cu i dan do do caso. Se a
ques tão for in com pe tên cia, en ten do que de vem ser
fe i tas to das as subs ti tu i ções ne ces sá ri as; po rém, se
se tra ta ape nas do fato de que S. Sª foi ele i to por al -
guém para ser cru ci fi ca do e que a cru ci fi xão ain da
não se deu por que nin guém en con trou pro vas, en tão,
pelo amor de Deus, de i xem esse ho mem vi ver em
paz, como to dos os ou tros.

O que es tou que ren do di zer, Sr. Pre si den te, em
sín te se, ao ci tar um fato con cre to, é que é ne ces sá rio
pu nir, é ne ces sá rio in ves ti gar, mas é ne ces sá rio obe -
de cer ao de vi do pro ces so le gal.

O de vi do pro ces so le gal fun da men ta o fun ci o na -
men to nor mal de qual quer sis te ma de mo crá ti co.
Onde não se obe de ce, não se se gue o de vi do pro ces -
so le gal se está vi ven do sob o re gi me da di ta du ra
pura e sim ples.

A di fe ren ça do ato le gal para o ato ile gal é que
aque le se faz por meio da lei e em fun ção dela. Não se 
vai re a li zar a pu ni ção de nin guém por que se de se ja
pu nir, mas sim se a lei man dar que se puna. E ai des te 
País, Sr. Pre si den te, se pas sar mos a con vi ver com o
jul ga men to e a con de na ção pú bli ca de pes so as sem
o de vi do pro ces so le gal, por que es ta re mos com ins ti -
tu i ções que ar re me dam o sis te ma de mo crá ti co; es ta -
re mos pura e sim ples men te com uma for ma nova de
di ta du ra e de to ta li ta ris mo.

O que fez o Po der Exe cu ti vo no Bra sil com re la -
ção à mu dan ça de es tru tu ra ope ra ci o nal de si pró prio
para re du zir a cor rup ção, para com ba tê-la e, se pos sí -
vel, ex tin gui-la?

Ve jam o que ocor reu, por exem plo, com o Mi nis -
té rio da Edu ca ção. Em vez de ter mos mon ta nhas de
di nhe i ro e re sol ver mos, em Bra sí lia, quem são os for -
ne ce do res da me ren da es co lar; em vez de ter mos
cen tra li za das em ga bi ne tes, numa FAE qual quer da
vida, os re cur sos que de ve ri am che gar às es co las, os
re cur sos che gam às es co las, a so ci e da de fis ca li za o
di nhe i ro, as câ ma ras mu ni ci pa is são in for ma das das
re mes sas, o pro gra ma Voz do Bra sil di vul ga a re la -
ção dos Mu ni cí pi os para os qua is se en via di nhe i ro a
cada dia.

O que ocor re com o Mi nis té rio da Sa ú de? O Mi -
nis té rio da Sa ú de pas sou a fa zer uma re vi são crí ti ca
das AIHs, que so fre ram uma re du ção mé dia de cer ca
de 750 mil in ter na ções pa gas, a par tir do mo men to
em que o Mi nis té rio pas sou a revê-las. Du zen tas mil
car tas men sa is são re me ti das ale a to ri a men te aos
usuá ri os do sis te ma SUS, a fim de que di gam ao Mi -
nis té rio se o ser vi ço mé di co a que se sub me te ram foi
exa ta men te aque le que foi pago. Gra ças a isso, atu al -
men te há uma trans fe rên cia di re ta de mais de R$8 bi -
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lhões por ano para Esta dos e Mu ni cí pi os, den tro de
uma es tru tu ra em re la ção à qual nun ca se ou viu fa lar
em uma pos tu ra de le niên cia ou de in di fe ren ça por
par te das au to ri da des, a fim de que con vi ves sem com 
al gum tipo de cor rup ção.

Na área de de sen vol vi men to agrá rio, hou ve a
re vi são nos cri té ri os de in de ni za ção das ter ras de sa -
pro pri a das. Cons ta tou-se uma re du ção no to tal de in -
de ni za ções de 313 mi lhões, em 1997, para 21 mi -
lhões, em 2000, sem pre ju í zo para o Pro gra ma de Re -
for ma Agrá ria. Foi uma re du ção de qua se R$300 mi -
lhões, sem que o pro gra ma fos se sa cri fi ca do.

Será que as pes so as em casa sa bi am, por
exem plo, que quan do o nos so Co le ga Wal deck Orné -
las es ta va na Pre vi dên cia, du ran te o Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so, 971 pro ce di men tos de apu ra -
ção de im pro bi da de fo ram ins ta u ra dos na Pre vi dên -
cia, dan do lu gar à de mis são de 346 fun ci o ná ri os?
Será que sa bi am to dos que, na Re ce i ta Fe de ral, fo -
ram de mi ti dos por im pro bi da de 120 ser vi do res? Será
que sa bi am to dos que 1.781 fun ci o ná ri os da ad mi nis -
tra ção di re ta ou in di re ta fo ram de mi ti dos nos úl ti mos
cin co anos por im pro bi da de? Será que isso é uma
pos tu ra de in di fe ren ça com a cor rup ção? Ago ra, o
que não se pode co brar do Go ver no é que ele se de di -
que a fa zer uma co re o gra fia do com ba te à cor rup ção,
e na hora opor tu na, quan do to dos es te jam aten tos a
isto, ele saia des sa ati tu de si len ci o sa de cum prir o
seu de ver a cada dia para fa zer um fes ti val que agra -
de aos olhos e à vis ta.

Eu fa la va há pou co, Se na dor Ger son Ca ma ta,
da ne ces si da de de que es sas co i sas se fa çam obe de -
cen do ao de vi do pro ces so le gal. Há si tu a ções que já
fo ram apu ra das. As apu ra ções fo ram con clu í das no
Exe cu ti vo e re me ti das ao Mi nis té rio Pú bli co. Os pro -
ces sos ju di ci a is es tão em an da men to, as ins ti tu i ções
es tão fun ci o nan do. Então, per gun to-me: O que se de -
se ja, en tão? De se ja-se di zer que não de ve mos con fi -
ar na Po lí cia Fe de ral, na Jus ti ça, no Mi nis té rio Pú bli -
co, à fren te a Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca? Que
não de ve mos con fi ar em Mi nis tros de Esta do? Que
não de ve mos con fi ar na Se cre ta ria e Con tro le Inter -
no? Que não de ve mos con fi ar, afi nal, em nada? Ou
seja, não te mos ins ti tu i ções nes te País. Por que, se
cada ins ti tu i ção atua, re a li za seu tra ba lho, mas o seu
tra ba lho não ser ve, en tão não há ins ti tu i ções que fun -
ci o nem no Bra sil. A di fe ren ça en tre nós e um país que
tem ins ti tu i ções se ria a di fe ren ça en tre uma so ci e da -
de de mo crá ti ca es tá vel e uma so ci e da de de ba der na
e de ir res pon sa bi li da de.

Há pou co tem po, o mun do as sis tiu a um epi só -
dio cor ri que i ro, que foi uma ele i ção pre si den ci al nos
Esta dos Uni dos. Ao fi nal do pro ces so, uma enor me
dú vi da foi er gui da em re la ção à li su ra da que le ple i to
ele i to ral. Num ele i to ra do da que le ta ma nho, de ci de-se
uma ele i ção por me nos de mil vo tos, e um dos can di -

da tos ale ga que mi lha res de vo tos seus não fo ram
con ta dos. E o que se fez ali? Enquan to o mun do olha -
va para os Esta dos Uni dos e a so ci e da de ame ri ca na
e a clas se po lí ti ca es ta vam aten tas, as ins ti tu i ções
fun ci o na ram. Em um de ter mi na do mo men to, di ri min -
do uma dú vi da so bre re con tar os vo tos ou não, a Su -
pre ma Cor te dos Esta dos Uni dos fa lou. Ao fazê-lo, di -
ri miu uma dú vi da de na tu re za ju rí di ca e de ci diu a ele i -
ção. O que acon te ceu no dia se guin te? A so ci e da de
ame ri ca na res pe i tou a ins ti tu i ção. Não pas sou a di zer
que a Su pre ma Cor te era uma ins ti tu i ção de cor rup -
tos, de ir res pon sá ve is, anal fa be tos ou in com pe ten tes: 
vi rou a pá gi na e foi cu i dar da vida. 

Se não acre di tar mos em nos sas ins ti tu i ções, va -
mos acre di tar em quê? Per gun to-me, por tan to, o que
acon te ce quan do al guém é ob je to de uma in ves ti ga -
ção por par te do Mi nis té rio Pú bli co e este, com am pla
li ber da de de po de res, con clui que a pes soa não teve
qual quer des vio de com por ta men to e man da ar qui var 
o pro ces so. De ve mos con clu ir que o Mi nis té rio Pú bli -
co não pres ta? De ve mos, por tan to, ras gar o que foi fe -
i to e pro ce der a uma nova in ves ti ga ção? Eu me per -
gun to se, quan do a Re ce i ta Fe de ral apu ra a si tu a ção
fis cal de um con tri bu in te e, ao fi nal, che ga à con clu -
são de que a pes soa deve e co bra, ou se che ga à con -
clu são de que ela não deve e ar qui va, de ve mos acre -
di tar na Re ce i ta Fe de ral ou se pen sa mos que pre ci sa -
mos fa zer uma ou tra Re ce i ta Fe de ral. Se al guém é
acu sa do de al gum de li to al can ça do pela pres cri ção, o 
que se deve fa zer? Esque cer o de vi do pro ces so le gal, 
es que cer a pres cri ção e co me çar tudo de novo? Se é
isto, en tão de fato não há ins ti tu i ções nes te País. 

Fico às ve zes sur pre en di do, Sr. Pre si den te. Pas -
so o ano ven do como se fala mal do Con gres so, como 
se de sa cre di ta o que é fe i to aqui, e de re pen te vejo
acre di ta rem que o que fi ze ram to das as ou tras ins ti tu -
i ções deve ser pos to no lixo, por que para in ves ti gar só 
ser ve se for o Con gres so. Isso até me en va i de ce um
pou co, até me sin to bem. Tal vez seja em res pe i to ao
fato de que o Con gres so até hoje, ao que me cons te,
não he si tou em cum prir o seu de ver. Cas sou man da -
tos de de pu ta dos, de se na dor, abriu ques tões que
não eram ain da do co nhe ci men to pú bli co. Mas quan -
do es sas ques tões já fo ram aber tas, quan do mu i tas
das de nún ci as que se fa zem hoje só es tão acon te -
cen do por que foi o pró prio Go ver no quem en con trou
os equí vo cos, er ros e des vi os de com por ta men to, se
isso já está apu ra do, de ve mos fa zer o quê? Apu rar de
novo? Apu ra mos de novo, e o que fa ze mos? Man da -
mos para o Mi nis té rio Pú bli co, e se já está lá, por que
fa zer e man dar no va men te?

Tal vez fos se ne ces sá rio que a so ci e da de sou -
bes se que a si tu a ção é exa ta men te essa. Se há algo
que não está apu ra do, e se, sin ce ra men te, de se ja -
mos que o seja, pro po nho a esta Casa que, an tes de
qual quer ou tra co i sa, nos sen te mos com um pe da ço
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de pa pel e lá pis e fa ça mos uma lis ta do que fal ta apu -
rar. E va mos, en tão, co brar das ins ti tu i ções res pon sá -
ve is que nos di gam por que não apu ra ram.

Se che gar mos à con clu são de que nos sas ins ti -
tu i ções fa li ram, va mos en tão fa zer o fu ne ral das ins ti -
tu i ções; tal vez até, Sr. Pre si den te, o nos so. Mas quem 
sabe po de re mos dar à so ci e da de a chan ce de des co -
brir que este País mu dou mu i to, que este é um País
onde se viu e se está ven do ju í zes, pre si den tes de tri -
bu na is, ban que i ros na pri são; onde se vê um ex-se na -
dor ser cas sa do, ser le va do à pri são, ser li ber ta do,
vol tar à pri são. Este País mu dou. Este não é mais o
País da ir res pon sa bi li da de, da im pu ni da de. Ago ra, se
está tudo re sol vi do, não está! Ti ve mos 500 anos de
his tó ria para cons tru ir o País que te mos e te mos o fu -
tu ro para mo di fi cá-lo.

Quis di zer es sas pa la vras, jus ta men te após ha -
ver as sis ti do, como o País as sis tiu, ao pro nun ci a men -
to do Pre si den te da Re pú bli ca. Não me lem bro de ter
vis to Sua Exce lên cia di zer que não se deve fa zer CPI,
por que pre ju di ca a eco no mia, isso ou aqui lo. Acho
que a tur bu lên cia po lí ti ca não pre ju di ca nada. Ela é do 
pro ces so po lí ti co, des de que este se re a li ze com to -
das as suas tur bu lên ci as, com todo o seu ca lor, com
todo o seu ím pe to, no pla no po lí ti co e, no pla no ins ti tu -
ci o nal, as ins ti tu i ções es te jam fun ci o nan do.

A mi nha pre sen ça na tri bu na, por tan to, é para
sa u dar este País que es ta mos ven do nas cer, este
País que está sen do re to ca do pelo tra ba lho de to dos,
este País que está sen do mo di fi ca do, are ja do, pela li -
ber da de, pe las ins ti tu i ções, pela Cons ti tu i ção, pelo
im pé rio da Lei, pela obe diên cia a ela, pela sub mis são
a ela.

Este País novo que está sur gin do é ain da algo
ten ro que pre ci sa ser de fen di do por to dos nós. Ain da
não re sis te a ne nhu ma pos tu ra ir res pon sá vel ou le vi -
a na. Mas este País, a cada dia que pas sa, fica mais
ro bus to e sua ro bus tez de pen de mu i to de to dos nós,
não ape nas dos Par la men ta res, não ape nas dos po lí -
ti cos, mas dos ci da dãos que pre ci sam, as sim como
to dos nós, ad qui rir o há bi to de, an tes de con si de rar ir -
res pon sá ve is as pes so as acu sa das, per gun tar pri me -
i ro se elas ti ve ram o di re i to de se ex pli car e de se de -
fen der.

De tudo que foi fe i to, que ria eu in se rir uma re fe -
rên cia fi nal a uma pro vi dên cia a mais que vem se so -
mar a to das as ou tras e que foi anun ci a da on tem, a
cri a ção da Cor re ge do ria-Ge ral da Re pú bli ca, en tre -
gue a uma pes soa da mais alta cre di bi li da de, res pe i -
ta bi li da de e com pe tên cia téc ni ca. Esse é um novo ins -
tru men to de que a so ci e da de pas sa a dis por para ser
uti li za do na guer ra con tra a cor rup ção, que não é uma 
guer ra que pos sa ser tra va da ape nas indo-se em bus -
ca de cada caso, mas mu dan do a re a li da de do Esta -
do, seu pa drão de fun ci o na men to e de ope ra ção. É
isso que está sen do fe i to e es pe ro que para isso tam -

bém pos sa o Go ver no con tar com o apo io da opi nião
pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)
A pa la vra está fa cul ta da. (Pa u sa.)
Os Srs. Se na do res Ro ber to Fre i re, Lú cio Alcân -

ta ra e Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos
à Mesa para se rem pu bli ca dos nos ter mos do art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em fe ve re i ro de 
2001, a Re vis ta Exa me pu bli cou ma té ria so bre o Mu -
ni cí pio de San ta Cruz do Ca pi ba ri be em que acu sa os 
co mer ci an tes lo ca is de vi ve rem na in for ma li da de.

Ve nho aqui ver ba li zar a in dig na ção com que re -
ce be ram a re por ta gem os mem bros da Câ ma ra de
Di ri gen tes Lo jis tas da ci da de, e não sem mo ti vos. Por
meio de con ta to com o em pre sá rio Bru no Be zer ra,
ob ti ve ma i o res in for ma ções so bre o as sun to. Sen do
um pólo de pro du ção e re ven da de têx te is, os mi cro e
pe que nos em pre en de do res San ta Cruz do Ca pi ba ri -
be so frem do mal que atin ge todo o pe que no se tor
pro du ti vo: uma car ga tri bu tá ria one ro sa e mal dis tri bu -
í da, além de cré di tos ca ros e pou cas al ter na ti vas de
fi nan ci a men to. Isso não im pe diu que, se gun do da dos
da pró pria CDL, te nha ha vi do um au men to de 80% na 
ar re ca da ção do ICMS nos úl ti mos 5 anos, fru to de um
tra ba lho cons ci en ti za dor da Fa zen da es ta du al e de
en ti da des re pre sen ta ti vas lo ca is.

Sa be mos que a in for ma li da de é uma das ma i o -
res ini mi gas do cres ci men to, ao ge rar pres sões fu tu -
ras nos sis te mas pre vi den ciá ri os sem a con tra par ti da
ne ces sá ria. Deve ser du ra men te com ba ti da, es pe ci al -
men te cri an do-se con di ções para que os agen tes da
in for ma li da de pas sem para a for ma li da de, além, ob vi -
a men te, de ações ini bi do ras. Não é um pro ble ma de
Per nam bu co, nem tam pou co ex clu si vo do Bra sil.
Inclu si ve em eco no mi as de sen vol vi das a in for ma li da -
de sur ge, não so men te como al ter na ti va ao de sem -
pre go, mas prin ci pal men te como for ma de se ter ren -
da com ple men tar. Não deve ser jus ti fi ca da, mas su -
pe ra da.

Por tan to, re gis tra mos as mu dan ças re cen te -
men te ocor ri das no Mu ni cí pio de San ta Cruz do Ca pi -
ba ri be, cha man do aten ção para o fato de que a so ne -
ga ção, se é uma re a li da de na ci o nal, ali tem di mi nu í do. 
E que, por tan to, a ma té ria de Exa me tal vez de ves se
ter de mons tra do essa re a li da de.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Emba i xa da
bra si le i ra em Was hing ton vem de ela bo rar um im por -
tan te e ins tru ti vo re la tó rio so bre as bar re i ras aos pro -
du tos e ser vi ços bra si le i ros no mer ca do nor te-ame ri -
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ca no. O es tu do é da ta do de no vem bro de 2000 e con -
tém uma útil e ex ten sa apre sen ta ção as si na da pelo
Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa, re pre sen tan te do Go -
ver no bra si le i ro nos Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, esse do cu men to é de le i tu ra
obri ga tó ria para to dos os que se in te res sam pe los
des ti nos de nos sa eco no mia e por nos sas re la ções e
co mér cio in ter na ci o na is. Deve ser lido es pe ci al men te
pe los em pre sá ri os que exer cem, ou pre ten dem exer -
cer, ati vi da des de ex por ta ção. A im por tân cia do re la -
tó rio de ri va de vá ri os as pec tos: pri me i ro, é um es tu do
bem-fe i to, sis te má ti co, mi nu ci o so; se gun do, dá uma
idéia ge ral do que é, hoje, no mun do todo, a ver da de i -
ra guer ra co mer ci al tra va da pe las na ções, luta que o
Bra sil en fren ta a cada dia; ter ce i ro, en fo ca as inú me -
ras di fi cul da des com que nos de pa ra mos para ex por -
tar para o im por tan tís si mo mer ca do nor te-ame ri ca no, 
tão imen so e com ple xo.

O re la tó rio da Emba i xa da bra si le i ra não só des -
ta ca os nu me ro sos e des le a is obs tá cu los que nos sas
ex por ta ções en fren tam para pe ne trar nes se mer ca -
do, como tam bém pro ce de a re se nhas ob je ti vas do
que vem ocor ren do no cam po de cada pro du to ou
ser vi ço de ma i or re le vân cia para o Bra sil.

Vale a pena cha mar a aten ção para a ex ten são
da lis ta dos que si tos es tu da dos por nos sos di plo ma -
tas em Was hing ton, ex ten são que dá uma idéia do
uni ver so de pro du tos em ques tão e da di men são da
are na na qual se tra vam es sas dis pu tas. Em al guns
des ses itens po lê mi cos ti ve mos su ces so em pe ne trar
no mer ca do ame ri ca no, mas na ma i or par te de les en -
fren ta mos di fi cul da des, e di fi cul da des in jus tas, que
pe sam ne ga ti va men te em nos so de sen vol vi men to
eco nô mi co.

Nos cha ma dos pro du tos de base, o do cu men to
abor da as se guin tes si tu a ções: açú car, ar roz, ca ma -
rão, car nes bo vi na e su í na, fran go, fru tas e le gu mes,
ma de i ras tro pi ca is, mog no, soja e ta ba co. Qu an to aos
pro du tos in dus tri a li za dos, são ana li sa dos: pro du tos
si de rúr gi cos, cal ça dos, eta nol, la ti cí ni os, pele de ja ca -
ré, su cos de fru tas e têx te is. Há ain da um ca pí tu lo de -
di ca do ao se tor de ser vi ços em que é re pas sa da a si -
tu a ção das com pa nhi as se gu ra do ras, dos in ves ti -
men tos bra si le i ros nos Esta dos Uni dos, das ques tões 
tri bu tá ri as, do sis te ma ban cá rio, das te le co mu ni ca -
ções e dos trans por tes aé re os e ma rí ti mos.

Um as pec to que cha ma a aten ção do le i tor des -
se exem plar tra ba lho so bre co mér cio ex te ri or é a di -
ver si da de dos obs tá cu los com que se de fron tam as
ex por ta ções bra si le i ras para aque le país: bar re i ras ta -
ri fá ri as, bar re i ras sa ni tá ri as, res tri ções na for ma de
quo tas, acu sa ções ar ti fi ci o sas de dum ping, la bi rin tos
bu ro crá ti cos de di fí cil trans po si ção, sub sí di os ofe re ci -
dos a pro du to res nor te-ame ri ca nos nos sos con cor -
ren tes, nor mas téc ni cas, nor mas tra ba lhis tas, nor mas 
am bi en ta is, nor mas fe de ra is, nor mas es ta du a is e até

nor mas mu ni ci pa is. Lis ta essa que não es go ta to das
as mo da li da des de obs tá cu los.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, con tras ta, ob vi a men -
te, com a pre ga ção que os Esta dos Uni dos fa zem em
fa vor de uma aber tu ra co mer ci al mun di al ge ral e ir res -
tri ta. De fato, como nor ma ge ral, os Esta dos Uni dos
dis põem de uma es tru tu ra de co mér cio ex te ri or aber -
ta, com mé dia ta ri fá ria ba i xa e alta ca pa ci da de de ab -
sor ção de im por ta ções. Tan to que aque le país arca
com um dé fi cit co mer ci al anu al de cer ca de 300 bi -
lhões de dó la res.

No caso do Bra sil, em bo ra o co mér cio ex te ri or
ame ri ca no es te ja aber to aos nos sos pro du tos de
modo ge ral, ele pe na li za in de vi da men te al guns pro -
du tos fun da men ta is da pa u ta de ex por ta ção bra si le i -
ra. São pro du tos nos sos afe ta dos por pi cos ta ri fá ri os
e res tri ções e bar re i ras de todo tipo.

Um le van ta men to pre li mi nar foi re a li za do pela
Emba i xa da bra si le i ra para ava li ar a ex ten são do pro -
te ci o nis mo ame ri ca no em re la ção ao Bra sil, em par ti -
cu lar para com pa rá-lo à pro te ção do mer ca do bra si le -
i ro, sem pre jul ga da ex ces si va por Was hing ton.

O le van ta men to in clu iu os 15 prin ci pa is pro du -
tos ex por ta dos pelo Bra sil e os 15 prin ci pa is pro du tos
ex por ta dos pe los Esta dos Uni dos. Foi ana li sa do o tra -
ta men to que cada um dos dois pa í ses dá a esse gru -
po pri o ri tá rio do ou tro país. Pois bem, fi cou am pla -
men te de mons tra da a dis cri mi na ção que os pro du tos
bra si le i ros so frem no mer ca do ame ri ca no. Ve ri fi -
cou-se que a mé dia ta ri fá ria, ou de equi va len te ta ri fá -
rio, apli ca da pe los Esta dos Uni dos so bre os 15 prin ci -
pa is pro du tos de ex por ta ção glo bal do Bra sil atin ge
45,6%, ao pas so que a mé dia apli ca da pelo Bra sil aos 
15 prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção ame ri ca na é de
ape nas 14,3% !

A mé dia ame ri ca na re sul ta mu i to alta, em par te,
de vi do às es tra tos fé ri cas ta ri fas apli ca das so bre nos -
so açú car, ta ba co e suco de la ran ja. Já as ta ri fas que
o Bra sil apli ca são mais ho mo gê ne as, sem es ses pi -
cos pu ni ti vos. Embo ra par ci al, esse le van ta men to de -
mons tra que a eco no mia ame ri ca na, no ge ral, é aber -
ta sim, mas pe na li za o Bra sil nos seus prin ci pa is pro -
du tos de ex por ta ção.

A am bi va lên cia da po lí ti ca co mer ci al nor te-ame -
ri ca na tam bém se faz mos trar na área agro pe cuá ria,
em que são man ti dos sub sí di os agrí co las que cons ti -
tu em bar re i ra in di re ta aos pro du tos bra si le i ros no
mer ca do ame ri ca no e mes mo em ter ce i ros mer ca -
dos, já que nos so pro du to pas sa a en fren tar des van -
ta gem glo ba li za da.

Um exem plo de caso com ple xo é o do nos so ca -
ma rão, que en fren tou as os ci la ções das nor mas de
co mér cio nor te-ame ri ca nas, com efe i tos dra má ti cos
para nos sas ex por ta ções. Expor tá va mos 35 mi lhões
de dó la res anu a is até 1995. Nor mas am bi en ta is ame -
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ri ca nas der ru ba ram esse va lor para ape nas 4,9 mi -
lhões, em 1997. Re vi são par ci al des sas nor mas, fa vo -
re cen do tão so men te o nos so Nor des te, ele va ram no -
va men te as ex por ta ções de ca ma rão para os ní ve is
an te ri o res. O pro du to bra si le i ro é al ta men te com pe ti ti -
vo, mas bar re i ras re si du a is con ti nu am a im por per das
aos pro du to res das de ma is re giões do Bra sil.

O re la tó rio de nos sa Emba i xa da em Was hing ton 
des ta ca, em es pe ci al, a mo ro si da de e ine fi cá cia das
ne go ci a ções em tor no de to das es sas ques tões, ape -
sar dos in gen tes es for ços das au to ri da des bra si le i ras. 
Na qua se to ta li da de dos ca sos, os in ter lo cu to res no
Go ver no nor te-ame ri ca no são to lhi dos em sua ca pa -
ci da de de ne go ci ar por pres sões in ter nas, exer ci das
por suas in dús tri as do més ti cas, por gru pos de in te -
res se, por seus con gres sis tas, por sua im pren sa e por 
ou tros fa to res. A for ça de tais pres sões tal vez pu des -
se ser me lhor en fren ta da, a fa vor dos ple i tos bra si le i -
ros, se cada se tor co mer ci al nos so en vol vi do con se -
guis se iden ti fi car, den tro dos Esta dos Uni dos, ali a dos
na tu ra is, que tam bém se sin tam pre ju di ca dos pe las
mes mas bar re i ras, que, afi nal lhes ca u sam pre ju í zos.

Sr. Pre si den te, nas mais di ver sas opor tu ni da -
des, o Bra sil tem pro cu ra do fa zer ver às au to ri da des
nor te-ame ri ca nas o ca rá ter in te i ra men te in jus ti fi cá vel
das bar re i ras im pos tas às nos sas ex por ta ções, que
che gam a afe tar cer ca de 80 bens e ser vi ços bra si le i -
ros. Para se ter no ção do pre ju í zo que isso re pre sen -
ta, es ti ma-se que a re ti ra da de bar re i ras so bre ape -
nas 9 pro du tos bra si le i ros – suco de la ran ja, pro du tos
si de rúr gi cos, açú car, cal ça dos, fumo, ga so li na, ca ma -
rão, ál co ol etí li co e óleo de soja em bru to – im pli ca ria
em ga nho para o Bra sil de cer ca de 831 mi lhões de
dó la res, o que re pre sen ta ria um au men to de mais de
50% so bre o va lor mé dio das ex por ta ções des ses
pro du tos no pe río do 1997/98.

Sr. Pre si den te, a per sis tên cia des sas bar re i ras
con tra diz o dis cur so li be ra li zan te dos Esta dos Uni dos. 
O Go ver no nor te-ame ri ca no, in co e ren te men te, re i te -
ra, pe ri o di ca men te, a im por tân cia que atri bui ao Bra -
sil. Em vis ta des ses im pas ses, o de ver des ta Casa é
dar todo o tipo de apo io de que ne ces si ta rem nos sas
au to ri da des go ver na men ta is e nos sos se to res eco nô -
mi cos en vol vi dos nes sas dis pu tas, para que elas pos -
sam ser su pe ra das da ma ne i ra que me lhor sir va aos
in te res ses do Bra sil.

Sr. Pre si den te, co mér cio ex te ri or, ex por ta ções,
são ex ten sões e con di ci o nan tes de nos sa pros pe ri da -
de eco nô mi ca, e de cor ren te men te da me lho ria de
nos sos ín di ces so ci a is e de nos so pro gres so como

na ção. Eis a ra zão da re le vân cia in dis cu tí vel do di li -
gen te e pa trió ti co tra ba lho ela bo ra do pelo bra ço do
Ita ma raty em Was hing ton, so bre o qual quis dar aqui
ape nas uma bre ve no tí cia.

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, o nos so
Esta do do To can tins vem pro cu ran do en ce tar par ce ri -
as com gru pos em pre sa ri a is de todo o País e tam bém 
do Exte ri or, atra in do in ves ti men tos em em pre en di -
men tos pro du ti vos, tan to nos se to res agro pas to ris, tu -
rís ti cos, quan to na in dús tria.

A pro pó si to, gos ta ría mos, nes ta opor tu ni da de,
de re gis trar a vi si ta que re cen te men te fez ao To can -
tins o Emba i xa dor da Re pú bli ca Eslo va ca.

A con vi te do go ver no to can ti nen se, o Sr. Jo zef
Ada mec es te ve em Pal mas e as se gu rou que no vos
ne gó ci os se rão efe ti va dos en tre seu País e o To can -
tins, já no pró xi mo mês de maio. Ha ve rá trans fe rên cia
de tec no lo gia avan ça da nas áre as in dus tri a is, em tro -
ca de pro du tos agrí co las, como fru tas, soja, ar roz, fe i -
jão e mi lho.

Con so an te os es lo va cos, po de rá ser im plan ta -
da, no To can tins, uma in dús tria de cris tal, eis que nos -
so Esta do dis põe de gran de po ten ci al de mi né ri os,
de ten do im por tan tes ja zi das. E, as sim que o To can -
tins re ce ber o cer ti fi ca do de área li vre da af to sa, im -
por tan tes ex por ta ções de car ne se rão di re ci o na das à
Eslo vá quia.

Além dis so, foi im plan ta da, a exem plo do que já
acon te ceu no Esta do de São Pa u lo, Su pe rin ten dên -
cia da Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria Bra sil-Eslo vá -
quia, que tra ta rá, fun da men tal men te, de co o pe ra ção
téc ni ca e in ter câm bio co mer ci al, e cuja res pon sa bi li -
da de fi ca rá a car go de nos sa com pa nhe i ra de Ban ca -
da, a De pu ta da Ká tia Abreu, que, com sua ex pe riên -
cia em pre sa ri al, ha ve rá de le var a bom ter mo suas re -
le van tes atri bu i ções.

Esse epi só dio, Sr. Pre si den te, é ape nas mais
um dos su ces sos au fe ri dos pelo Go ver no do Esta do
do To can tins no sen ti do de atra ir in ves ti men tos, e, ao
mes mo tem po, de bus car mer ca dos que ab sor vam
ex por ta ções de seus pro du tos agro pe cuá ri os.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as 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:
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ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 1996
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 1996, ten do como 1º
sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orne las, que acres ce § 
5º ao art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com o se guin te
teor: Art. 64 § 5º: “Terá iní cio pelo Se na do a dis cus são 
e vo ta ção dos Pro je tos que in ter fi ram nas re la ções fe -
de ra ti vas”, ten do

Pa re cer sob nº 277, de 1997, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 213, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(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 213, de 1999-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que al te ra o in ci -
so V do art. 1º da Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (ca sos em que ocor re ine le gi bi li da de),
ten do

Pa re cer sob nº 206, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CCJ, que
ofe re ce, e abs ten ção do Se na dor Ber nar do Ca bral.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 87, DE 1999

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 87, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar das mu ni -
ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 80, 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
Iris Re zen de, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

 – 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 10, DE 2000

Ter ce 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 10, de

2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (imu ni da de tri bu tá ria
para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 215, DE 1997
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

dos Re cur sos nºs 2 e 3, de 1998)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 215, de 1997, de au to ria do Se na dor Jú lio
Cam pos, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 463 da
CLT, as se gu ran do ao em pre ga do a in di ca ção da ins ti -
tu i ção ban cá ria onde o em pre ga dor de ve rá de po si tar
seu sa lá rio, ten do

Pa re ce res sob nºs:

– 121, de 1998, da Co mis são de Assun tos So ci -
a is, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, fa vo rá vel;

–  326, de 1998, da Co mis são de Assun tos So ci -
a is (so bre a Emen da nº 1-Plen), Re la tor: Se na dor
José Alves, pela re je i ção, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Bel lo Par ga e Le o nel Pa i va; e

– 207, de 2000, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 468/98), Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra, fa vo rá -
vel.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 76, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to

de Lei da Câ ma ra nº 29, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 76, de 1999, de au to ria da Se na do ra Lu zia
To le do, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 15 da
Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de 1977 (Lei do Di  -
vór cio) e dá nova re da ção ao in ci so VII do art. 888 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro -
ces so Ci vil), para es ten der aos avós o di re i to de vi si ta
aos pró pri os ne tos, ten do

Pa re cer sob nº 603, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel ao Pro je to, com a
Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, e pelo ar qui va -
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men to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 1999,
que tra mi ta em con jun to.

– 7 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 29, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to

de Lei do Se na do nº 76, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 29, de 1999 (nº 530/99, na Casa de ori -
gem), que am plia, no caso de se pa ra ção, o di re i to de
vi si tas aos fi lhos para os avós pa ter nos e ma ter nos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer nº 603/2000-CCJ, Re la to ra: Se na do ra
Ma ria do Car mos Alves, pelo ar qui va men to da ma té -
ria e, fa vo rá vel ao Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com Emen da nº
1-CCJ, que apre sen ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 21, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 21, de 2000 (nº 260/99, 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 Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro -
cio 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 Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 789, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 69, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 69, de 2000 (nº 196/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en -
di men tos 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 Nova
Tim bo te ua, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 873, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 73, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 73, de 2000 (nº 206/99, na Câ ma ra

dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção do Cabo de San -
to Agos ti nho Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em on das mé di as na ci da de de Cabo de
San to Agos ti nho, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 854, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 233, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 233, de 2000 (nº 449/2000, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mon tes
Cla ros de Go iás a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mon tes Cla ros de Go iás,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 23, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

– 12 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 80, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 80, de 2000 (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 1.011, de 2000, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
com voto con trá rio do Se na dor Car los Be zer ra), que
au to ri za a Pe tró leo Bra si le i ro S/A – PETROBRÁS a
ele var, tem po ra ri a men te, o seu li mi te de en di vi da -
men to, em três bi lhões, tre zen tos e trin ta mi lhões de
re a is, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao alon ga -
men to de sua dí vi da, sem au men to do en di vi da men to 
to tal.

– 13 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 5, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal como con clu -
são de seu Pa re cer nº 27, de 2001, Re la tor: Se na dor
Arthur da Tá vo la), que ins ti tui o Gru po Par la men tar
Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 16 
mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 28ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 4 de abril 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. Ja der Bar ba lho, Car los Wil son

Mo za ril do Ca val can ti e Ca sil do Mal da ner

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 
Ma ga lhães – 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 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 – Ja der Bar ba lho – 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 – José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú -
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon -
tes – 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 – Ra mez Te bet – 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 meu Tuma – Ro nal do Cu -
nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Tas so Ro sa do – Te o to 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 (Car los Wil son) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 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 Bel lo
Par ga, 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 190, DE 2001-CN
(Nº 310/2001, 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 o tex to do pro je to de lei que “Abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, cré di to su ple men tar no va lor de
R$70.000.000,00, para re for ço de do ta ção cons tan te
do or ça men to vi gen te”.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 68/MP

Bra sí lia, 3 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
A Câ ma ra dos De pu ta dos so li ci ta a aber tu ra de

cré di to su ple men tar 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$70.000.000,00 (se ten ta mi lhões de re a is), a se rem
des ti na dos à re a li za ção de des pe sas cor ren tes no
âm bi to da que le Órgão.

2. A aber tu ra 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, com re cur sos re sul tan tes do
can ce la men to par ci al de do ta ções or ça men tá ri as do
pró prio ór gão, 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.

3. O cré di to em ques tão de cor re de so li ci ta ção
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, forma li za do por inter mé dio do Ofí cio
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nº 801/01, de 3 de abril de 2001, e enca mi nha do à Se -
cre ta ria de Orça men to Fe de ral pelo Ofí cio Ele trô ni co
nº 416, na mes ma data.

4. O re fe ri do ofí cio ele trô ni co men ci o na a ne ces -
si da de de so lu ci o nar uma sé rie de in su fi ciên ci as iden -
ti fi ca das pela nova Mesa Di re to ra da Câ ma ra Fe de ral, 
no to can te aos me i os dis po ni bi li za dos aos Se nho res
De pu ta dos para o de sem pe nho de seus man da tos.

5. 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 su ple men tar.

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 1, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, cré -

di to su ple men tar no va lor de
R$70.000.000,00, para re for ço de do ta ção 
cons tan te do or ça men to vi gen te.

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 su ple men tar
no va lor de R$70.000.000,00 (se ten ta mi lhões de 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 do can ce la -
men to par ci al de do ta ções do pró prio Órgão, 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,

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



MENSAGEM Nº 191, DE 2001-CN
(Nº 309/2001, 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 o tex to do pro je to de lei que “Abre ao Orça -
men to de in ves ti men to, em fa vor da Com pa nhia Do -
cas do Ce a rá – CDC, cré di to su ple men tar no va lor to -
tal de R$877.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 64/MP

Bra sí lia, 2 de abril de 2001

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

em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V, 
da Cons ti tu i ção, com pa re cer fa vo rá vel des te Mi nis té -
rio, o ane xo Pro je to de Lei que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2001, apro va do pela Lei nº 10.171, 
de 5 de ja ne i ro de 2001, cré di to su ple men tar no va lor
to tal de R$877.000,00, em fa vor da Com pa nhia Do -
cas do Ce a rá – CDC, para aten di men to de ple i to do
Mi nis té rio dos Trans por tes.

2. O cré di to ora so li ci ta do tem por fi na li da de re -
for çar a do ta ção or ça men tá ria da CDC apro va da pela
Lei nº 10.171/2001, para exe cu ção do pro je to “Cons tru -
ção de Su bes ta ções no Por to de Mu cu ri pe”, com vis -
tas à me lho ria da ca pa ci da de ope ra ci o nal do sis te ma
de ali men ta ção de ener gia do Por to, me lho rar o ní vel
das ati vi da des por tuá ri as, bem como pro por ci o nar
ma i or se gu ran ça aos usuá ri os.’

3. Os re cur sos ne ces sá ri os à aber tu ra do cré di -
to ora pro pos to são ori un dos de sal dos de trans fe rên -
ci as efe tu a das pela União em 2000 e não in te gral -
men te apli ca das no pro je to “Obras Ci vis para o Apro -
fun da men to do Cais Co mer ci al do Por to de Mu cu ri pe
(CL)”, apro va do pela Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000. Se gun do a Com pa nhia, os es tu dos de vi a bi li za -
ção téc ni ca e Fi nan ce i ra das re fe ri das obras fo ram
con clu í das em 2000, pos ter gan do-se, en tre tan to, a
sua exe cu ção Para 2002, em face ao vo lu me de re -
cur sos ne ces sá ri os paia a sua re a li za ção. Assim, re -
sul tou sal do or ça men tá rio dos re cur sos re pas sa dos
pela União no va lor de R$877.000,00, con for me de -
mons tra do a se guir:

4. A in cor po ra ção do re fe ri do sal do aos re cur sos 
pró pri os da Com pa nhia irá fa vo re cer a exe cu ção, nes -
te exer cí cio, de obras con si de ra das pri o ri tá ri as no
Por to de Mu cu ri pe, para ga ran tia das ope ra ções por -
tuá ri as em ní vel sa tis fa tó rio, em be ne fí cio da me lho ria 
dos ser vi ços pres ta dos e da se gu ran ça aos res pec ti -
vos usuá ri os.

5. Cabe es cla re cer que, con si de ran do que a
em pre sa pre ten de apli car no pro je to “Cons tru ção de 
Su bes ta ções no Por to de Mu cu ri pe” o sal do dos re -
cur sos li be ra dos pelo Te sou ro Na ci o nal em 2000
para exe cu ção do pro je to “Obras Ci vis para o Apro -
fun da men to no Cais Co mer ci al do Por to de Mu cu ri -
pe (CE)”, a aber tu ra do pre ten di do cré di to so men te
po de rá se dar me di an te edi ção de lei, apro va da pelo 
Con gres so Na ci o nal,

6. São es sas as ra zões que le vam a pro por a
Vos sa Exce lên cia o en ca mi nha men to à con si de ra -
ção do Con gres so Na ci o nal do ane xo Pro je to de Lei
que abre cré di to su ple men tar ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2001, em fa vor da Com pa nhia
Do cas do Ce a rá – CDC, no va lor de R$877.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca.

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 2, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to de in ves ti men to, 
em fa vor da Com pa nha Do cas do Ce a -
rá-CDC, cré di to su ple men tar no va lor to -
tal de R$877.000,00, 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 de in ves ti -
men to (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré -
di to su ple men tar no va lor to tal de R$877.000,00 (oi -
to cen tos e se ten ta e sete mil re a is), em fa vor da
Com pa nhia Do cas do Ce a rá – CDC, para aten der à
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os a exe cu ção do 
dis pos to no ar ti go an te ri or são ori un dos de sal do de
exer cí ci os an te ri o res, con for me de mons tra do no
“Qu a dro Sín te se por Re ce i ta” cons tan te do Ane xo I
a esta lei.

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

Bra sí lia,

05308 Qu in ta-feira   5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  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 9.969, DE 11 DE MAIO DE 2000

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
2000.

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

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

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 53/2001, de 26 de mar ço úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 565, 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.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 1 e 2, 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 9-4 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 17-4 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 22-4 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 2-5 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE.

Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª a mi nha
ins cri ção para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
está ins cri to em pri me i ro lu gar.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço tam bém a mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
está ins cri to em se gun do lu gar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de
pe dir a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do e fi ca rá ins cri to em ter ce i ro lu gar.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, opor tu na men te, de acor do com
o Re gi men to Inter no, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
tem a pa la vra quan do de se jar, como Lí der do PFL.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, usa rei da pa la vra após o pro -
nun ci a men to do pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, ain da se ria pos sí vel in vo car o art. 14
do Re gi men to Inter no, para me ins cre ver para uma
co mu ni ca ção ina diá vel?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ca sil do Mal da ner, de acor do com o Re gi men to Inter -
no, não exis te pos si bi li da de de ins cre vê-lo, por que so -
men te três Srs. Se na do res têm di re i to à pa la vra para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. No en tan to, exis tin do
dis po ni bi li da de de tem po du ran te a ses são, a Mesa,
com cer te za, con ce de rá a pa la vra a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agra de ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Há ora -
do res ins cri tos.
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Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Ra mez Te bet por 20 mi nu tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – 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, ve nho hoje à tri bu -
na para fa zer um re gis tro al ta men te sig ni fi ca ti vo. Toda 
a Casa sabe que se en con tram hoje em Bra sí lia mais
de três mil pre fe i tos dos 5.200 Mu ni cí pi os bra si le i ros,
num mo vi men to de no mi na do Qu ar ta Mar cha a Bra sí -
lia em De fe sa dos Mu ni cí pi os. Esse é um mar co na
mo bi li za ção dos pre fe i tos bra si le i ros. Esse mo vi men -
to tem se pa u ta do pela se ri e da de, pela in de pen dên -
cia, pela de fe sa ins ti tu ci o nal dos Mu ni cí pi os; em ou -
tras pa la vras, tem se pa u ta do pela de fe sa dos va lo res 
ma i o res da ci da da nia.

É mu i to im por tan te re gis trar esse fato, por que a
vida da Fe de ra ção se pas sa nos Mu ni cí pi os. É nos
Mu ni cí pi os – e to dos re pe tem isto, por que é uma ver -
da de – que tudo acon te ce; é lá que, re al men te, a gen -
te vive e con vi ve. E os re pre sen tan tes des sas co mu ni -
da des são os pre fe i tos, que são os agen tes pú bli cos,
os ca na li za do res das re i vin di ca ções po pu la res, os re -
pre sen tan tes dos ou vi dos do povo. Tudo ecoa nas
pre fe i tu ras do nos so País. Por tan to, os che fes mu ni ci -
pa is são os me lho res re cep to res da so ci e da de. O
dia-a-dia, as co i sas do co ti di a no che gam pri me i ro aos 
ou vi dos dos nos sos pre fe i tos. E é por meio de les que
acon te cem ou não as co i sas.

Ini ci ei mi nha vida pú bli ca como pre fe i to, como a
ma i o ria dos po lí ti cos, e te nho pro fun da con vic ção mu -
ni ci pa lis ta. Enten do que pre ci sa mos des cen tra li zar a
ad mi nis tra ção pú bli ca do nos so País. Por tan to, não
pos so de i xar de com pa re cer pe ran te a nos sa Casa, a
Casa da Fe de ra ção, onde, sem dú vi da al gu ma, ecoa
o bra do dos pre fe i tos em fa vor dos seus Mu ni cí pi os,
por que te mos a res pon sa bi li da de ma i or de de fen der
es ses en tes da Fe de ra ção, para re gis trar esse mar co
im por tan tís si mo que está ocor ren do em Bra sí lia e
que se es ten de até ama nhã.

Digo isso com mu i ta con vic ção, por que essa
mar cha dos pre fe i tos tra duz-se em im por tan tes ex pe -
riên ci as para to dos nós que vo ta mos leis a toda hora
e a todo mo men to. Te mos que le var em con ta a ex pe -
riên cia des ses ad mi nis tra do res sem pre que ti ver mos
que vo tar leis que re gem os des ti nos des te País e,
por tan to, os des ti nos dos ci da dãos bra si le i ros.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, da qui a pou co eu lhe con ce de rei o
apar te, com pra zer.

Não acre di to que pos sa mos pen sar, por exem -
plo, numa re for ma tri bu tá ria no Bra sil sem a ex pe riên -
cia mu ni ci pa lis ta. Nin guém pode pen sar em re for ma
tri bu tá ria sem pen sar nos Mu ni cí pi os e nos re fle xos
que essa re for ma pro vo ca rá na vida do ci da dão, no lu -
gar onde ele mora.

Jul go mu i to im por tan te esse fato, por que vi ve -
mos, sob vá ri os as pec tos, num mo men to de tran si -
ção. Por exem plo, a lei mais im por tan te que vo ta mos
nes te País ul ti ma men te é a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Essa lei está pas san do por um pro ces so de
tran si ção. Os seus ob je ti vos são no bres, são al ta men -
te mo ra li za do res e vi sam dis ci pli nar efe ti va men te a
ad mi nis tra ção pú bli ca. Mas te mos de com pre en der
que, se essa lei for ba i xa da de cima para ba i xo, pra ti -
ca men te sem pra zo, sem o in ter reg no que de ve ria
exis tir – ou até mes mo com pra zo, mas sem vi ven -
ciá-la –, não te re mos con di ções de bus car o seu aper -
fe i ço a men to.

Os pre fe i tos tra zem à nos sa con si de ra ção al gu -
mas al te ra ções que pre ten dem fa zer na Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal. Este ja mos ou não de acor do
com elas nes te mo men to, te nho a cer te za de que,
mais cedo ou mais tar de, te re mos de apro ve i tar a ex -
pe riên cia des ses pre fe i tos, a ex pe riên cia mu ni ci pa lis -
ta, para aper fe i ço ar a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Qu an do me re fi ro a essa lei, te nho von ta de de
fa lar numa lei de res pon sa bi li da de so ci al, já apre go a -
da por to dos aque les que re co nhe cem as in jus ti ças
so ci a is que este País en fren ta.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, os pre fe i tos vi vem 
mo men tos an gus ti an tes, por que lhes re ti ram re ce i ta.
Foi vo ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos um pro je to de
lei re fe ren te à ilu mi na ção pú bli ca, der ru ba do de po is
no Se na do. Não sei quem está cer to e quem está er -
ra do; sei que isso fez com que os Mu ni cí pi os per des -
sem re ce i ta.

Por tan to, está na hora de re dis cu tir mos esse as -
sun to fren te à ex pe riên cia que os pre fe i tos nos tra -
zem. Te mos obri ga ção de me di tar so bre a taxa de ilu -
mi na ção pú bli ca, de ana li sar qua is são os seus re fle -
xos na vida do con su mi dor, na vida de quem está ad -
mi nis tran do a ci da de, nas pre fe i tu ras, que têm res -
pon sa bi li da de no pa ga men to da ilu mi na ção pú bli ca e
não po dem de i xar as ruas às es cu ras, prin ci pal men te
por que rua es cu ra sig ni fi ca ma i or vi o lên cia – ou tro as -
sun to que va mos dis cu tir hoje.

Ve jam bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, quão im por tan te é essa re u nião que os pre fe i tos
re a li zam em nos sa Ca pi tal. Quem não sabe que hoje
a se gu ran ça pú bli ca em qua se todo o Bra sil de pen de
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mais das pre fe i tu ras do que do pró prio Esta do? O mu -
ní ci pe, quan do vai à Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca 
de al gum Esta do ou às De le ga ci as de Po lí cia, ouve,
des ses ór gãos, a ex pli ca ção de que não têm con di -
ções de co lo car ga so li na no car ro para ir atrás do ban -
di do, do as sal tan te ou da que le que pra ti cou o ilí ci to
pe nal. Aí o ci da dão se so cor re das pre fe i tu ras, atrás
da ga so li na e, mu i tas ve zes, tam bém do ve í cu lo.

Hoje va mos vo tar aqui, em se gun do tur no, nes ta 
Casa, uma lei que con ce de aos Mu ni cí pi os, caso que -
i ram, a fa cul da de de se con ve ni ar com os Esta dos
para com ba ter a vi o lên cia, que está au men tan do
cada vez mais em nos so País. E o que pe dem os Pre -
fe i tos? Nes se pon to, não te nho dú vi da: o Go ver no Fe -
de ral de ve ria ce der ime di a ta men te. Os Pre fe i tos es -
tão ato la dos na Lei da Pre vi dên cia So ci al. O au men to
do sa lá rio mí ni mo, tão im por tan te e dis pu ta do aqui
nes ta Casa, que pas sou para R$180, tem re fle xos na
eco no mia dos Mu ni cí pi os, por que vai au men tar a
des pe sa com pes so al. E mu i tas Pre fe i tu ras, prin ci pal -
men te as pe que nas, as Pre fe i tu ras do Nor te e do Nor -
des te, que são as ma i o res em pre ga do ras, não têm
con di ções de ban car esse au men to. Isso traz con se -
qüên ci as à Pre vi dên cia So ci al. Além dis so, cen te nas
de Mu ni cí pi os bra si le i ros não re ce bem re cur sos do
Go ver no Fe de ral por que es tão ina dim plen tes com a
Pre vi dên cia So ci al, que hoje tem um pra zo para par -
ce la men to des sas dí vi das.

Essa si tu a ção me sen si bi li za pro fun da men te.
Se uma pre fe i tu ra já tem um pra zo de 240 me ses para 
pa gar, se a lei vem mu dan do cons tan te men te, por
que não con ce der logo de uma vez os 240 me ses
para que os Pre fe i tos pos sam re gu la ri zar as suas vi -
das pe ran te a Pre vi dên cia So ci al? Pen so que o Go -
ver no Fe de ral po de ria fa zer isso, sem so frer ônus al -
gum. E nós aqui, no Se na do da Re pú bli ca, de vía mos
aju dar para que isso acon te ces se. De ve ría mos fa zer
mais: vin cu lar só 5% da re ce i ta da trans fe rên cia do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Essa já se ria
uma gran de aju da que es ta ría mos dan do aos Mu ni cí -
pi os bra si le i ros.

Pro me ti o apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
Te nho a hon ra de ou vi-lo, Se na dor.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ra mez Te bet, V. Exª faz essa abor da gem em fun -
ção da Mar cha dos Pre fe i tos a Bra sí lia, que se ini ci ou
an te on tem e deve con ti nu ar até ama nhã. Cha mou-me 
a aten ção esse mo vi men to da Con fe de ra ção da Sa ú -
de dos Pre fe i tos, por ser um mo vi men to pa cí fi co, or -
ga ni za do. Pela ma nhã, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la,
es ta vam em co mis são, dis cu tin do jus ta men te es sas

ques tões que V. Exª está abor dan do. Há uma ou tra
ques tão que me cha mou a aten ção, na qual gos ta ria
de to car bre ve men te: a ma i o ria des sa Con fe de ra ção
que está em Bra sí lia se cons ti tui de mé di os e pe que -
nos Mu ni cí pi os. Há pou cas ex ce ções, como é o caso
de Cam po Gran de, cujo Pre fe i to é o André, que, se
Deus qui ser, será o fu tu ro Go ver na dor do Esta do, se
este não for V. Exª, se V. Exª abrir mão dis so, é cla ro.
Há tam bém o Mu ni cí pio de Juiz de Fora, cujo Pre fe i to
é o Tar cí sio. Mas a gran de ma i o ria é com pos ta de pe -
que nos e mé di os Mu ni cí pi os. Cha mou-me a aten ção,
Se na dor Ra mez Te bet, a pre o cu pa ção dos pre fe i tos
com o es va zi a men to que vem ocor ren do, com o êxo -
do. Abor do a ques tão do Fun def, um fun do de edu ca -
ção que visa aten der aos alu nos de acor do com a ren -
da per ca pi ta. Nas gran des me tró po les, é dito: “Ve -
nham para cá, que fa ze mos es co las e te mos di nhe i ro
para isso!”. Então, as pes so as saem das pe que nas ci -
da des, que se vão es va zi an do. Os pre fe i tos es tão pre -
o cu pa dos com isto: em de sen vol ver as suas pe que -
nas co mu ni da des. Sen ti isso quan do le vei 30 a 40
pre fe i tos, de ma nhã, à pre sen ça do Mi nis tro Raul
Jung mann, e lá es te ve tam bém o Mi nis tro in te ri no,
Abraão, que nos deu uma aten ção es pe ci al. No oes te
de San ta Ca ta ri na, na fron te i ra com a Argen ti na, há
mi ni fún di os com 10 ou 12 hec ta res, de onde os jo vens 
es tão sa in do. Como se gu rar es ses jo vens, es sas pe -
que nas fa mí li as nes sas pro pri e da des, para que eles
não se jam os sem-terra de ama nhã? Eu di zia ao Mi -
nis tro que, para aten der os “com ter ra” – a fim de que
eles não se jam os sem-terra de ama nhã –, te mos que
apli car o Pro naf nes sas pe que nas co mu ni da des. Per -
ce bi que o Mi nis tro fi cou sen si bi li za do. O Mi nis tro in te -
ri no, Abraão, in clu si ve, re for çou a ne ces si da de de se
fa zer al gu ma co i sa para in cen ti var as pe que nas co -
mu ni da des, para fa ci li tar o es co a men to da pe que na
pro du ção, evi tan do-se, as sim, re pi to, que os “com ter -
ra” de hoje se jam os sem-terra de ama nhã. Va mos
ten tar in te ri o ri zar esse de sen vol vi men to! Um dos pre -
fe i tos con tou que, em seu Mu ni cí pio, na fron te i ra com
a Argen ti na, há uma em pre sa de ôni bus que aten de
as pe que nas co mu ni da des do in te ri or e que, atu al -
men te, qua se não pode mais fa zê-lo. Em vir tu de da
sa í da dos jo vens da que la re gião – que par ti ram atrás
de em pre go em ou tras ca pi ta is, como São Pa u lo, por
exem plo –, a em pre sa tem aten di do ba si ca men te à
ter ce i ra ida de. Como os ido sos têm pas se li vre, a em -
pre sa está que bran do. Ve jam como se dá o es va zi a -
men to! Então, está na hora de des cen tra li zar mos. Se -
na dor Ra mez Te bet, sei que V. Exª ad vo ga essa tese.
Pre ci sa mos aju dar a re sol ver os pro ble mas exis ten -
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tes nas gran des me tró po les do Bra sil. Con si de ro que
o sa ne a men to bá si co, a mo ra dia e a se gu ran ça são
os ma i o res pro ble mas das me tró po les. Pela ma nhã,
se amas sar mos o jor nal, após sua le i tu ra, sai san gue
– falo no sen ti do fi gu ra do –, em fun ção dos as sal tos e
da vi o lên cia da no i te an te ri or. Por que não va mos ao
en con tro des sas ques tões? O que os pre fe i tos es tão
ple i te an do é a isen ção do equi pa men to do pe que no
Mu ni cí pio, para que eles pos sam aten der as co mu ni -
da des, fa zer es tra das, me lho rá-las, cons tru ir bu e i ros,
en fim, aten der os seus mo ra do res. Va mos aten der os
Mu ni cí pi os com 50 mil ha bi tan tes! Va mos aten der
esse pes so al e “dar uma mão”, como se diz na gí ria. É 
isso que eles es tão re i vin di can do aqui e que V. Exª
está a de cli nar da tri bu na des ta Casa no dia de hoje.
Por isso, que ro cum pri men tar V. Exª. Sei que esse
sen ti men to não é só do Mato Gros so do Sul, mas da
ma i o ria es ma ga do ra dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª se tem dis tin gui do aqui pela
gran de sen si bi li da de que de mons tra com as co i sas
do nos so País, prin ci pal men te por que, como eu, de -
fen de a in te ri o ri za ção. Te mos afir ma do que o de sen -
vol vi men to do nos so País pas sa pelo in te ri or.

Nos 5.200 Mu ni cí pi os des te País, na sua ma i o -
ria es ma ga do ra, não che ga a ha ver 20 ou 30 mil ha bi -
tan tes. São Mu ni cí pi os ca ren tes, são Mu ni cí pi os que
nada têm. Mal têm um pos to de cor re io, um dos ser vi -
ços que mais avan ça ram nes te País. Há Mu ni cí pi os
no Bra sil que não têm – e lá no meu Esta do são mu i -
tos – se quer um pos to do Ban co do Bra sil; já o ti ve -
ram, mas não o têm mais. E os ha bi tan tes pre ci sam
sair do seu Mu ni cí pio para re ce ber sua apo sen ta do -
ria, a qui lô me tros de dis tân cia, por que lá não exis te
um pos to, uma agên cia ban cá ria. Por tan to, esse sen -
ti men to mu ni ci pa lis ta é ine ren te a cada um de nós.

Esti ve com o Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci -
o nal dos Mu ni cí pi os, o Pre fe i to Pa u lo Ro ber to Zi ul kos -
ki, a quem que ro sa u dar. Ele, jun ta men te com os Pre si -
den tes das Asso ci a ções Mu ni ci pa is dos Esta dos – no
caso de Mato Gros so do Sul, os Pre fe i tos Re i nal do
Azam bu ja e André Puc ci nel li, que é o Pre fe i to de Cam -
po Gran de, lá es ti ve ram –, dis se ao Pre si den te do Se -
na do, Se na dor Ja der Bar ba lho, que eles con fi am no
Senado da Re pú bli ca e que os Mu ni cí pi os bra si le i ros
es tão con fi an tes de que esta Casa da Fe de ra ção vai
ter sen si bi li da de para, apro ve i tan do a ex pe riên cia
que os Pre fe i tos tra zem, aten der, pelo me nos em par -
te, a al gu mas des sas jus tas re i vin di ca ções.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Ra mez Te bet, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com mu i ta hon ra, Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ra mez Te bet. Cum pri men to V. Exª
pelo opor tu no pro nun ci a men to que faz, nes te iní cio
de tar de, no ple ná rio do Se na do Fe de ral. V. Exª sabe
mu i to bem que nu tro uma ad mi ra ção mu i to pro fun da
pelo Lí der, pelo po lí ti co, Se na dor Ra mez Te bet, em
vir tu de da res pon sa bi li da de com que V. Exª vem de -
sem pe nhan do, ao lon go da vida pú bli ca, to das as fun -
ções pú bli cas que lhe são atri bu í das. Acom pa nhei o
tra ba lho de V. Exª como di re tor do ór gão res pon sá vel
pelo de sen vol vi men to do Cen tro-Oeste, como Go ver -
na dor de Mato Gros so do Sul e, há seis anos, como
Se na dor da Re pú bli ca. O que ca rac te ri za mais ain da
a be le za do seu tra ba lho é a sen si bi li da de pes so al
que V. Exª tem pe las ques tões so ci a is, pe los pro ble -
mas que afli gem so bre tu do os me no res e, no caso do
Po der Pú bli co, os Pre fe i tos Mu ni ci pa is. Estou ab so lu -
ta men te so li dá rio à po si ção de V. Exª em pro mo ver
nes ta Casa a ins ti tu i ção de uma le gis la ção que dê
aos Mu ni cí pi os bra si le i ros con di ções ple nas de re a li -
za ção dos pro je tos que re al men te in te res sam às suas 
co mu ni da des. La men ta vel men te, vi ve mos em um
País – e eu di zia isso hoje na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia – que, no sé cu lo pas sa do,
dos cem anos, vi veu 40 na di ta du ra. E, em re gi me di -
ta to ri al, os de ten to res do po der cen tral bus cam a au -
to ri da de pela for ça, con cen tram em suas mãos o vo -
lu me ma i or de re cur sos pú bli cos, a fim de que Go ver -
na do res e Pre fe i tos fi quem per ma nen te men te sub ju -
ga dos à sua von ta de. Com isso, ao lon go do anos,
Esta dos e Mu ni cí pi os fo ram fi can do pre ju di ca dos.
Não en ten do, por exem plo, por que, no Bra sil, a União 
re ce be a ma i or fa tia para cu i dar da edu ca ção, da sa ú -
de, dos me i os de trans por te e as sim por di an te. E,
hoje, mes mo em ple na de mo cra cia, Go ver na do res e
Pre fe i tos fi cam na de pen dên cia qua se que di re ta da
boa von ta de do Go ver no cen tral, da boa von ta de dos
Mi nis tros. V. Exª lem brou bem que a pri me i ra co i sa
que pre ci sa mos fa zer em uma re for ma tri bu tá ria é dar
aos Mu ni cí pi os con di ções fi nan ce i ras para que eles
se jam, na ver da de, au to res de todo o pro ces so po lí ti -
co-administrativo. O Mu ni cí pio pre ci sa ter re cur sos
su fi ci en tes para de di car à sua co mu ni da de um ser vi -
ço de sa ú de à al tu ra, uma edu ca ção con ve ni en te, se -
gu ran ça pú bli ca. É o Pre fe i to, são os Ve re a do res de
uma co mu ni da de que co nhe cem, em toda a sua am -
pli tu de, a si tu a ção dos seus mu ní ci pes. Sa bem o que
pre ci sam mais, se de uma me lho ria na área edu ca ci o -
nal ou se de ma i o res gas tos na área da sa ú de. Mu i tas
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ve zes, re ce bem di nhe i ro para a edu ca ção, quan do a
edu ca ção ali está com ple ta, e pre ci sam de di nhe i ro
na área da sa ú de ou na área ro do viá ria. Des sa for ma,
es tou ab so lu ta men te so li dá rio a esse po si ci o na men to 
de V. Exª, para que apro ve i te mos, quan do da dis cus -
são da re for ma tri bu tá ria, para de di car aos Mu ni cí pi os 
re cur sos para que eles pos sam re a li zar o tra ba lho so -
nha do por toda sua po pu la ção. Se na dor Ra mez Te -
bet, o que so mos hoje, na Re pú bli ca, Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is? So mos os agen tes de acom pa -
nha men to de pe que nos re que ri men tos, de pro ces sos 
de pre fe i tu ras, de mi ga lhas: R$50, R$100 ou R$150
mil para pro je tos im por tan tes. Por quê? Por que os
Mu ni cí pi os não têm ar re ca da ção su fi ci en te para so lu -
ci o nar es ses mí ni mos pro ble mas. Mu i tos Pre fe i tos,
hoje, pas sam mais tem po em Bra sí lia do que em seus 
Mu ni cí pi os, por que, lá, eles não têm con di ções de ar -
re ca dar o su fi ci en te. Então, va mos dar con di ções a
es ses Mu ni cí pi os. Por que a União ar re ca da tan to e,
de po is, trans fe re os re cur sos para os Esta dos e Mu ni -
cí pi os? Enten do que o Go ver no Fe de ral pre ci sa so -
cor rer o Mu ni cí pio em mo men tos de ca la mi da de pú -
bli ca, mas, fora isso, o Mu ni cí pio deve ter re cur sos su -
fi ci en tes para a so lu ção dos seus pro ble mas. Como
está, hoje, o Pre fe i to fica sub ju ga do pelo Go ver na dor,
pelo Go ver no Fe de ral, de pen den do do mí ni mo para a
so lu ção dos seus pro ble mas. Re ce ba meus cum pri -
men tos, no bre Se na dor Ra mez Te bet. Sa i ba que es -
ta re mos jun tos nes sa ca mi nha da.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) – Emi nen te Se na dor Ra mez
Te bet, a Mesa, re co nhe cen do a im por tân cia do tema
tra zi do por V. Exª, sen te-se com pe li da a avi sar que o
tem po des ti na do a V. Exª já se en con tra es go ta do em
qua se cin co mi nu tos. Por isso, so li ci to a V. Exª que
con clua o seu dis cur so.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mas eu
ga nhei, Sr. Pre si den te, por que re ce bi o apar te de V.
Exª e tam bém do Lí der do Cen tro-Oeste, Se na dor Iris
Re zen de, que co me çou a sua vida pú bli ca como Pre -
fe i to Mu ni ci pal.

Esta Casa deve sa ber, os da mi nha ida de, com
toda a cer te za, sa bem, mas não sei se a ju ven tu de
sabe – a ju ven tu de pode, ela tem for ças, mas pode
ser que não sa i ba; e não é por sua cul pa, mas por cul -
pa do tem po mes mo –, mas o Se na dor Iris Re zen de
foi o ho mem que ins ti tu iu no País, que pro pa gou pelo
País a pa la vra “mu ti rão” como um sím bo lo da união
de es for ços, do con gra ça men to, da fra ter ni da de, da
aju da de um para com o ou tro. O mu ti rão é o au xí lio
re cí pro co; o mu ti rão é a so li da ri e da de. Isso co me çou

quan do Iris Re zen de, como Pre fe i to de Go iâ nia, co -
me çou a cons tru ir as pri me i ras ha bi ta ções po pu la res
sob esse re gi me, que o con sa grou. Iris Re zen de não
pas sou a ser co nhe ci do na ci o nal men te de po is que foi 
Go ver na dor de Go iás, mas quan do foi Pre fe i to de Go -
iâ nia e im plan tou em Go iás os mu ti rões, jus ta men te
na cons tru ção da qui lo que hoje ain da é o ma i or an se -
io, ain da é uma das ma i o res pri o ri da des na ci o na is: a
cons tru ção de ca sas para a po pu la ção. Sr. Pre si den te 
e Srs. Se na do res, o dé fi cit ha bi ta ci o nal do País é algo
es pan to so! 

Assim o Bra sil co nhe ceu a pa la vra “mu ti rão”,
que eu co nhe ço pra ti ca men te des de que nas ci, por -
que as pes so as do atu al Esta do do Mato Gros so do
Sul, um Esta do que era emi nen te men te ru ra lis ta, re u -
ni am-se para aju dar umas às ou tras no cam po. O Se -
na dor Iris Re zen de co nhe ce bem esse pro ble ma mu -
ni ci pa lis ta. 

Só que ro dar um exem plo de como es sas re i vin -
di ca ções são jus tas. Um dos tó pi cos que há aqui diz
res pe i to à me ren da es co lar, Se na dor Ca sil do Mal da -
ner – V. Exª que está na Pre si dên cia da Casa. Se re ti -
rar mos a me ren da es co lar, mu i tas pes so as não irão à
es co la. Ta ma nha é a po bre za que exis te no País que
o ci da dão não vai à es co la ape nas para apren der a ler 
e a es cre ver, mas por ca u sa da me ren da es co lar, que
é uma gran de aju da que se dá à fa mí lia. Pois bem, os
pre ços da me ren da es co lar, os re pas ses que as pre -
fe i tu ras re ce bem para isso, es tão con ge la dos, des de
1995, em R$0,13, por re fe i ção, para o en si no fun da -
men tal, e R$0,06 para a edu ca ção in fan til. Será que
es ses Mu ni cí pi os não me re cem mais? 

E o trans por te es co lar, quem o faz? A per gun ta
deve ser fe i ta ao con trá rio: o que o Mu ni cí pio não faz,
o que não de pen de do Mu ni cí pio e do pre fe i to para
ser fe i to?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que
de ve mos apla u dir esse en con tro que está sen do re a -
li za do aqui, em Bra sí lia, por que ele está tra zen do
para nós uma fon te ines go tá vel da ex pe riên cia que os 
pre fe i tos es tão vi ven do. Cito o exem plo da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal: os pre fe i tos es tão pe din do ape -
nas um abran da men to da re fe ri da lei em um ou dois
de seus ar ti gos, por que eles es tão cons ci en tes de
que ela é im por tan te para a ad mi nis tra ção mu ni ci pal,
para a trans pa rên cia; é im por tan te, por tan to, para que 
se re a li ze uma ad mi nis tra ção ver da de i ra men te de -
mo crá ti ca.

Hoje de ma nhã – e isso me deu um alen to mu i to
gran de –, se gun do o Pre si den te da Con fe de ra ção,
mais de 30 Se na do res es ti ve ram no au di tó rio Pe trô -
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nio Por tel la – V. Exª mes mo con fir ma que es te ve pre -
sen te nes se en con tro. Eu tam bém es ti ve e aca bei
acom pa nhan do-os a uma au diên cia com o Pre si den -
te do Se na do Fe de ral. Lá, to mei co nhe ci men to de que 
há uma pro pos ta de um gru po de Se na do res no sen ti -
do de que se crie nes ta Casa uma es pé cie de co mi tê,
uma co mis são per ma nen te para es tu dar e en ca mi -
nhar es ses pro ble mas mu ni ci pa is. Cre io que isso dará 
uma gran de con tri bu i ção para a me lho ria da qua li da -
de de vida do País. 

Como dis se o Se na dor Iris Re zen de, os pre fe i -
tos de i xam os seus Mu ni cí pi os e vêm para cá. Gas -
tam re cur sos com pas sa gem e ho tel e, às ve zes, vol -
tam de mãos va zi as – in clu si ve quan do es tão acom -
pa nha dos de Se na do res. Tal vez essa si tu a ção di mi -
nua e os pre fe i tos de i xem de vi a jar e de men di gar, de
“cha péu na mão”, para re ce ber uma es mo la e pos -
sam me lhor ad mi nis trar os seus Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou en -
cer rar con tan do uma pe que na his tó ria: há pou co tem -
po, fui a um Mu ni cí pio do meu Esta do e vi mu i tas fa i -
xas nas ruas com pa la vras de sa u da ção a mim. Qu -
an do che guei ao lo cal do en con tro, ha via um tra tor es -
ta ci o na do e mu i tas pes so as, mas mu i tas pes so as
mes mo, Sr. Pre si den te – apro xi ma da men te 500 pes -
so as. Vi mu i tos tra ba lha do res ru ra is ali, mu i tos ho -
mens de mãos ca le ja das. Alguns sol ta ram fo gue tes.
Não en ten di aque la ati tu de. Per gun tei ao Pre fe i to, e
ele me res pon deu: “Esse é o tra tor da pa tru lha me ca -
ni za da que o se nhor con se guiu para nós no Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra”. Eu dis se: “Pre fe i to, mas é para isso
tudo?” Ele me res pon deu: “Ouça o meu dis cur so”. E
dis se: “Se na dor Ra mez Te bet, isso que o se nhor acha 
que é pou co, para o nos so Mu ni cí pio é mu i to, por que
esse tra tor já tra ba lhou em tan tas pro pri e da des – e
enu me rou-as –, já gra de ou tan tos hec ta res de ter ra
para es ses tra ba lha do res ru ra is! De sor te que, para
nós, um tra tor des se é uma ver da de i ra far tu ra”.

Sa bem qual foi o pre ço do tra tor? Se ten ta mil re -
a is. Obser vem os se nho res como os nos sos Mu ni cí pi -
os an dam à mín gua, como pre ci sam re al men te de re -
cur sos. Pre ci sam, por tan to, do apo io des ta Casa, que
é a Casa da Fe de ra ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, 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. Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A
Mesa quer in for mar a V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet,

que, quan do o ad ver tiu, foi em cum pri men to ao Re gi -
men to Inter no, não só por que pas sa ram os doze mi -
nu tos. Sa be mos que quan do o Se na dor Iris Re zen de
cri ou o mu ti rão como Pre fe i to de Go iâ nia e Go ver na -
dor de Go iás fi cou co nhe ci do no Bra sil in te i ro. A Mesa
se con gra tu la com V. Exª pe las suas pa la vras, Se na -
dor Ra mez Te bet. E sei que o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que se ma ni fes ta nes se sen ti do, tam bém gos ta -
ria de “en trar nes se mu ti rão”, mas fica re gis tra do aqui
que S. Exª aco lhe as pa la vras de V. Exª. 

A Mesa fe li ci ta V. Exª pela es co lha des se gran de 
tema.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – 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 163, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi -
men to in ter no do Se na do Fe de ral, seja con sig na do
um voto de lou vor e con gra tu la ções ao fo tó gra fo, re -
co nhe ci do in ter na ci o nal men te, Se bas tião Sal ga do
pela sua vida de tra ba lho na di vul ga ção da con di ção
hu ma na e que hoje terá sua ex po si ção “êxo dos” ina u -
gu ra da no Sa lão Ne gro, do Con gres so Na ci o nal.

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral pas sa a ex por, de hoje até 4
de maio, par te das fo to gra fi as da “êxo dos”, onde o fo -
tó gra fo Se bas tião Sal ga do re tra ta sua con cep ção do
ho mem em fuga, à pro cu ra de uma vida mais dig na e
fe liz.

Se bas tião Sal ga do, era um eco no mis ta que,
após to mar em pres ta da a câ me ra de sua mu lher para
uma vi a gem à Afri ca, tro cou os nú me ros pela fo to gra -
fia, tor nan do-se uma re fe rên cia no jor na lis mo fo to grá -
fi co. Tra ba lhou para vá ri as agên ci as. Foi ele i to mem -
bro da Mag num Pho tos, uma co o pe ra ti va in ter na ci o -
nal de fo tó gra fos, onde per ma ne ceu de 1979 a 1994.
De Pa ris, onde vi via, Sal ga do vi a jou para co brir acon -
te ci men tos como as guer ras em Ango la e no Sa a ra
es pa nhol, o se qües tro de is ra e li tas em Ente be e o
aten ta do con tra o pre si den te nor te-americano Ro nald 
Re a gan. Pa ra le la men te, pas sou a se de di car a pro je -
tos de do cu men tá ri os mais ela bo ra dos e pes so a is.

Fo tó gra fo re co nhe ci do in ter na ci o nal men te e
adep to da tra di ção da “fo to gra fia en ga ja da”, Se bas -
tião Sal ga do, re ce beu pra ti ca men te to dos os prin ci -
pa is prê mi os de fo to gra fia do mun do, como re co nhe -
ci men to por seu tra ba lho. Em 1994 fun dou sua pró -
pria agên cia de no tí ci as, a Ima gens da Ama zô nia.
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Sal ga do mora com sua es po sa e co la bo ra do ra, Lé lia
Wa nick Sal ga do, que é a au to ra dos pro je tos grá fi cos
da ma i o ria de seus li vros.

O con jun to de fo tos que re sul tou na ex po si ção
Êxo dos é fru to de seu tra ba lho ao lon go dos úl ti mos
seis anos, pe río do em que per cor reu 41 pa í ses, re tra -
tan do a his tó ria da hu ma ni da de, das suas mi gra ções
e bus cas. Em Êxo dos, vale des ta car a ten ta ti va das
pes so as cru za rem a fron te i ra en tre o Mé xi co e os
Esta dos Uni dos, “mu i tos de les ado les cen tes ab so lu -
ta men te con ven ci dos de que os EUA eram uma op -
ção viá vel”.

Afir man do não ser juiz para jul gar o que é bom
ou ruim, o fo tó gra fo só quer, se gun do suas pa la vras,
“pro vo car um de ba te so bre a con di ção hu ma na do
pon to de vis ta dos po vos em êxo do de todo o mun do.
Mi nhas fo to gra fi as são um ve tor en tre o que acon te ce
no mun do e as pes so as que não tem como pre sen ci ar 
o que acon te ce. Espe ro que a pes soa que en trar
numa ex po si ção mi nha, não saia a mes ma.”

Esse tra ba lho está di vi di do em qua tro ca pí tu los
_ “Mi gran tes e re fu gi a dos: o ins tin to da so bre vi vên -
cia”; “A tra gé dia Afri ca na: um con ti nen te à de ri va”; “A
Amé ri ca La ti na: êxo do ru ral, de sor dem ur ba na” e
“Asia: a nova face ur ba na do mun do”. Nele está re ve -
la do o pro fis si o nal que viu além da re a li da de e bus cou 
na ex pres são de cada ros to que fo to gra fou re tra tar a
sua con cep ção do ho mem.

Com a con clu são des te pro je to, o pro fis si o nal
Se bas tião Sal ga do mos tra ao mun do o que acon te ce
com a hu ma ni da de, prin ci pal men te com aque la par -
ce la me nos afor tu na da que está a mer cê de to das as
in tem pé ri es, in clu si ve aque las ca u sa das pe los seus
se me lhan tes. Um tra ba lho de re co nhe ci men to mun di -
al pelo ta len to, téc ni ca e sen si bi li da de.

Atu al men te, Se bas tião Sal ga do de di ca-se a um
pro je to de re flo res ta men to da Mata Atlân ti ca na re -
gião de Ai mo rés, Mi nas Ge ra is, lu gar onde nas ceu e
cres ceu. Sal ga do e Lé lia es pe ram que o pro je to seja
um mo de lo de como res ta u rar e pre ser var re cur sos
na tu ra is.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – 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.
Apro va do o re que ri men to, será cum pri da a de li -

be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, como o no bre Se na dor
Ra mez Te bet, que me an te ce deu, que ro sa u dar a pre -
sen ça dos mais de 50 pre fe i tos do Esta do do To can -
tins que es tão em Bra sí lia para par ti ci par des se en -
con tro. Esses pre fe i tos tra zem as im por tan tes con si -
de ra ções dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, as suas di fi cul -
da des e as suas su ges tões, con tri bu in do, as sim, para
o de ba te des sas ques tões. 

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, anun ci ar a esta
Casa a pre sen ça do Pre fe i to da his tó ri ca Por to Na ci o -
nal, Oto ni el Andra de, que se faz acom pa nhar de qua -
tro Srs. Ve re a do res, to dos com pa nhe i ros que par ti ci -
pam des se im por tan te en con tro. Anun cio tam bém
que es ta rei no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la não ape nas
para em pres tar a mi nha so li da ri e da de, jun ta men te
com os Se na do res Car los Pa tro cí nio e Le o mar Qu in -
ta ni lha, mas tam bém para par ti ci par des se en con tro e 
dar a nos sa con tri bu i ção a essa im por tan te mis são
que os traz a esta Ca pi tal e que, te nho cer te za, terá
bom êxi to.

Sr. Pre si den te, den tro do ho rá rio des ti na do à Li -
de ran ça do Par ti do da Fren te Li be ral, que ro abor dar
uma ma té ria bas tan te pre o cu pan te, pu bli ca da no jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo, na se ção Co ti di a no, pá gi na
C-4, que tra ta do gran de ris co a que está sub me ti do o
ci da dão que tem pla no de sa ú de. O pre si den te da
Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra de cla rou, on tem, que a
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar pre ju di ca
se ri a men te, com al tos ris cos, os usuá ri os de pla nos
de sa ú de, ao man ter em vi gor a Re so lu ção nº 41.

Sr. Pre si den te, nes ta Casa, es tou sem pre aten to 
às ques tões da de fe sa do con su mi dor, ten do pro pos -
to a cri a ção da Co mis são de De fe sa do Con su mi dor
exa ta men te para tra tar des sas ques tões. 

Se gun do o Idec – Insti tu to Bra si le i ro de De fe sa
do Con su mi dor –, a Por ta ria nº 41, da Agên cia Na ci o -
nal de Sa ú de Su ple men tar, de so bri ga os pla nos de
sa ú de de aten de rem qua tro cen tos e trin ta e cin co ti -
pos de pro ce di men tos que são con si de ra dos de alta
com ple xi da de, em caso de o usuá rio do pla no pos su ir
do en ça pre e xis ten te.

Sr. Pre si den te, a con ce i tu a ção da pre e xis tên cia
de do en ça para ex clu ir o ci da dão do pla no de sa ú de é

05316 Qu in ta-feira   5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



ex tre ma men te gra ve, pre con ce i tu o sa e pe ri go sa. Ao
ana li sar a lis ta des ses pro ce di men tos que são con si -
de ra dos de alta com ple xi da de, ano tei al guns ca sos e
vou le vá-los ao Di re tor-Presidente da Agên cia Na ci o -
nal de Sa ú de Su ple men tar, Dr. Ja nuá rio Mon to ni.
Pos so so cor rer-me dos Se na do res Se bas tião Ro cha,
Car los Pa tro cí nio e tan tos ou tros, mas, mes mo sem
ser mé di co, iden ti fi quei a gra vi da de da si tu a ção. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos? Antes, gos ta ria de con sul tar a Mesa, 
pois V. Exª faz uma co mu ni ca ção de Li de ran ça e, em
ge ral, após a Ordem do Dia é pos sí vel o apar te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não, an -
tes da Ordem do Dia, não é pos sí vel o apar te. De po is
da Ordem do Dia, sim. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – La men to, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Eu que -
ro pe dir li cen ça a V. Exª, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, para in for má-lo de que a co mu ni ca ção é de
cin co mi nu tos e V. Exª dis põe ape nas de 30 se gun -
dos. 

Como o ora dor an te ri or fa lou além do tem po,
para não pre ju di car a Ordem do Dia e a ins cri ção dos
ou tros Se na do res sei que o meu ami go Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos será ri go ro so com o tem po.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Vou con tri bu ir com os tra ba lhos da Mesa e
aten de rei o Re gi men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mu i to
obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Qu e ro di zer ape nas que en tre es ses pro ce di -
men tos es tão lis ta dos a diá li se, a he mo diá li se, o
trans plan te re nal e o an tí ge no HCV-PCR para he pa ti -
te C, do en ça que mais se alas tra em nos so País e no
mun do. Essa mo lés tia pre o cu pa pro fun da men te a
me di ci na pú bli ca de to dos os pa í ses, prin ci pal men te
do Bra sil, as sun to já tra zi do pelo Se na dor Tião Vi a na
vá ri as ve zes a este Ple ná rio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, já pro ce di ao con ta to
com o Dr. Ja nuá rio Mon to ni acer ca da Por ta ria nº 41,
pois, de po is do gran de avan ço tra zi do pelo Mi nis tro
José Ser ra re gu la men tan do os pla nos de sa ú de, o
que re al men te foi uma con quis ta da po pu la ção bra si -
le i ra, va mos dis cu tir com pro fun di da de os ris cos des -
sa por ta ria da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men -

tar, que, a meu ver, co lo ca em ris co toda a po pu la ção
de usuá ri os de pla nos de sa ú de. 

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. Ca sil do Mal da ner, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
con ce de a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, ten do sido lido o re que ri men to de ho -
me na gem ao Sr. Se bas tião Sal ga do, per gun to se ele
foi apro va do ou se ain da ha ve rá opor tu ni da de, no mo -
men to ade qua do da Ordem do Dia, para jus ti fi cá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa,
den tro da dis po ni bi li da de de tem po, con ce de rá a pa -
la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy após a Ordem do
Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Já pas -
sou o mo men to do en ca mi nha men to, uma vez que o
re que ri men to foi vo ta do e apro va do. No en tan to, en -
ten den do a im por tân cia do en ca mi nha men to, a Mesa
con ce de rá a pa la vra a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su -
plicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra, com mu i to pra zer, ao Se na dor Iris Re -
zen de, por 20 mi nu tos.

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 à tri bu na,
nes ta tar de, para ma ni fes tar a mi nha pre o cu pa ção
com a BR-153, que cor ta Go iás de nor te a sul e o
Esta do do To can tins, aten den do par te con si de rá vel
do Nor te e do Nor des te do País.

Te nho, fre qüen te men te, vi si ta do Mu ni cí pi os do
nor te do meu Esta do, qua se sem pre uti li zan do aque la 
ro do via. Te mos já há al gum tem po bus ca do jun to ao
Mi nis tro de Trans por tes pro vi dên ci as para que aque la 
ro do via, uma das mais im por tan tes do País, ofe re ça
boas con di ções de trá fe go. 
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Te nho que re co nhe cer, como re pre sen tan te de
Go iás, o es for ço do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so na du pli ca ção das ro do vi as fe de -
ra is que ser vem Go iás. Hoje, por exem plo, o Go ver no
Fe de ral, após du pli car o tre cho de Apa re ci da de Go iâ -
nia, Go iâ nia e Aná po lis, está exe cu tan do a du pli ca -
ção de Apa re ci da de Go iâ nia a Itum bi a ra, com três
fren tes de tra ba lho na que le tre cho, e está du pli can do
tam bém a ro do via que liga Aná po lis a Bra sí lia. Três
em pre sas exe cu tam es ses ser vi ços nes se tre cho.

Estou cer to de que o Sr. Pre si den te en cer ra rá o
seu man da to ina u gu ran do todo esse tre cho de Bra sí -
lia, Aná po lis, Go iâ nia a Itum bi a ra. 

E hoje, Sr. Pre si den te, des ta tri bu na, es pe ro que 
o nos so não seja mais um ape lo pes so al e se trans for -
me num ape lo des ta Casa, do Se na do Fe de ral, ao
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
es pe ci al men te ao Mi nis tro de Trans por tes, Eli seu Pa -
di lha, para que se ini ci em, ime di a ta men te, es tu dos,
pro je tos para a du pli ca ção da BR-153, numa pri me i ra
eta pa, no tre cho de Aná po lis à ci da de de Po ran ga tu,
e, pos te ri or men te, pros se guin do pelo Esta do do To -
can tins até a sua con clu são fi nal. 

Sr. Pre si den te, hoje está pra ti ca men te in viá vel o
es co a men to da pro du ção por meio des sa ro do via fe -
de ral. Veja V. Exª que, por in ter mé dio da BR–153, é
es co a da toda a pro du ção do Esta do do To can tins –
um Esta do que cres ce ad mi ra vel men te –, e é fe i to
todo o trans por te in te res ta du al de pas sa ge i ros. São
mi lha res e mi lha res de fa mí li as que a uti li zam em
seus ve í cu los pró pri os. Mas não são ape nas os Esta -
dos do To can tins e o de Go iás que se ser vem dela.
Tam bém o Esta do do Pará es coa a sua pro du ção
para o Sul uti li zan do a BR–153, além dos Esta dos do
Ma ra nhão e Pi a uí e gran de par te do Nor des te, que se
uti li zam da BR–153 prin ci pal men te quan do se di ri -
gem a Bra sí lia ou a São Pa u lo.

Sr. Pre si den te, re co nhe ce mos que o Bra sil é um
País ter ri to ri al men te ex ten so. É di fí cil para um Pre si -
den te ou para um Mi nis tro co nhe cer, em pro fun di da -
de, to das es sas ques tões. E é aí que vem a res pon sa -
bi li da de do Par la men tar – do Se na dor e do De pu ta do
– em fa zer com que o Po der Exe cu ti vo co nhe ça, de
per to, as an gús ti as e o so fri men to da que les que se
de pa ram com pro ble mas como esse.

O Go ver no Fe de ral está pre pa ran do pro je tos,
bus can do a na ve ga bi li da de dos rios To can tins e Ara -
gua ia. O Go ver no Fe de ral está tra ba lhan do para dar
pros se gui men to à fer ro via Nor te–Sul. Mas te mos
cons ciên cia de que isso de mo ra rá mu i to, o que é la -
men tá vel, ten do em vis ta o mo men to im por tan te para

o de sen vol vi men to do País que es ta mos vi ven do. Não 
en ten de mos até hoje por que as au to ri da des fe de ra is
pri o ri za ram as ro do vi as em pre ju í zo dos trans por tes
flu vi al, ma rí ti mo e fer ro viá rio. Ele ge ram o trans por te
ro do viá rio, o mais dis pen di o so, o mais caro, o mais di -
fí cil para o povo. Mas, até que es sas al ter na ti vas se
con so li dem – es tou cer to de que isso não será em um 
es pa ço cur to de tem po –, é pre ci so que bus que mos a
du pli ca ção da BR–153, até para que, no fu tu ro, por
meio dela, bus que mos os por tos nos rios To can tins e
Ara gua ia, as sim como as es ta ções fer ro viá ri as, onde
a pro du ção pos sa ser co lo ca da.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te
Se na dor Iris Re zen de, eu gos ta ria de di zer do meu
con ten ta men to ao ver V. Exª ocu par a tri bu na para tra -
tar des se tema, que tan to in te res sa não só à re gião
de Go iás, mas tam bém à do To can tins, bem como a
to dos aque les que de i xam São Pa u lo e se di ri gem
para o Sul do País. To dos têm in te res se na du pli ca ção 
des sa ro do via. No caso da BR–153, a Be lém-Brasília, 
faço coro com V. Exª nes te ape lo pa té ti co às au to ri da -
des do nos so País para que a con ser tem, por que ela
está pra ti ca men te in tra fe gá vel, so bre tu do em al guns
tre chos no Esta do do To can tins. Hoje, emi nen te Se -
na dor Iris Re zen de, uti li za mos mais a ro do via Luiz
Car los Pres tes, de Arra i as até Pal mas. Pa re ce-me
que foi no Go ver no de V. Exª que ocor reu a cons tru -
ção da ro do via que liga Bra sí lia a Arra i as. Hoje, o Go -
ver no do To can tins cons tru iu a ro do via Luiz Car los
Pres tes, que mu i to tem ser vi do ao es co a men to da
pro du ção. Ante ri or men te so men te uti li zá va mos a
BR–153. Por tan to, V. Exª tem toda a ra zão quan do faz
esse ape lo ve e men te. Cre io que, pela im por tân cia de
V. Exª, pelo fato de o Mi nis tro dos Trans por tes ser um
mem bro do Par ti do de V. Exª, o ape lo de V. Exª ha ve rá
de en con trar eco. Qu e ro di zer, emi nen te Se na dor,
que há dois anos es ti ve, jun ta men te com o Di re tor Re -
gi o nal do DNER, na pon te do Estre i to, si tu a da na di vi -
sa en tre o meu Esta do e o do Ma ra nhão, e cons ta tei
que ela es ta va ca in do. V. Exª cal cu la o que sig ni fi ca ria
a in ter di ção de uma pon te do qui la te da do Estre i to
so bre o rio To can tins! Esti ve com o ex-Diretor Ge ral
do DNER – pa re ce-me que ele foi afas ta do – e, gra -
ças a Deus, já fi ze mos o ser vi ço de pro pen são, im pe -
din do uma ca tás tro fe. Mas a BR–153, em de ter mi na -
do tre cho, so bre tu do de Po ran ga tu até a di vi sa com o
Ma ra nhão, está pra ti ca men te in tra fe gá vel. Por tan to,
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as so cio-me à ma ni fes ta ção de V. Exª. Te nho a cer te za 
de que a par ti ci pa ção de V. Exª na tri bu na do Se na do
ha ve rá de eco ar jun to às au to ri da des do nos so País.
Uma ro do via, se gun do nos in for mam as em pre sas de
en ge nha ria, tem uma vida mé dia de quin ze anos sem
ne ces si tar ser res ta u ra da. A BR–153 foi as fal ta da em
1974, ain da no Go ver no Mé di ci, e, de lá para cá, não
foi de vi da men te con ser va da. Além do mais, tra fe -
ga-se por essa ro do via com uma enor me so bre car ga, 
in frin gin do até o Có di go de Trân si to, co i sa que nem
sem pre a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral é ca paz de co i -
bir. Fi nal men te, que ro cum pri men tar V. Exª pelo pro -
nun ci a men to, e di zer que V. Exª tam bém fala em
nome de toda a Ban ca da do Esta do de To can tins –
cer ta men te V. Exª fala em nome de toda a Ban ca da
de Go iás e de toda a re gião Nor te tam bém e, por que
não di zer, em nome de todo o País, ten do em vis ta o
nú me ro de ca mi nho ne i ros que tra fe gam ou que ain da
vi rão a tra fe gar por ro do via tão de can ta da em nos so
País. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Iris Re -
zen de? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço,
com mu i ta sa tis fa ção, o apar te do no bre Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Iris Re zen de, V. Exª, quan do fala da BR-153,
a nos sa Be lém-Brasília, re fe re-se à prin ci pal ar té ria
da eco no mia do nos so Esta do, da pró pria Ama zô nia,
da Re gião Nor te como um todo; fala da his tó ria da
pró pria eman ci pa ção do Esta do do To can tins. V. Exª,
Se na dor, que foi Go ver na dor de Go iás, co nhe ce tão
bem as ci da des que nas ce ram à be i ra da que la ro do -
via, tais como Gu ru pi – para di zer as ma i o res ape nas
-, Ara gua í na, Gu a raí, Pa ra í so, Co li nas e tan tas ou -
tras, e são hoje as ma i o res ci da des do nos so Esta do.
Tí nha mos an tes o rio To can tins – e lá está a nos sa
que ri da Por to Na ci o nal, a nos sa que ri da To can ti nó po -
lis. Ou seja, a Be lém-Brasília subs ti tu iu e deu uma im -
por tân cia à nos sa re gião na ques tão do es co a men to,
da in te gra ção. Essa é uma ho me na gem que V. Exª
pres ta a Ber nar do Sa yão, a quem cou be a ini ci a ti va
da Be lém-Brasília. Mas, na ver da de, ela está mor ren -
do. Dis se bem o Se na dor Car los Pa tro cí nio: hoje a ro -
do via Luiz Car los Pres tes é uma al ter na ti va para de i -
xar Bra sí lia e se guir até Pal mas, pas san do por Novo
Pla nal to, em es tra das que V. Exª, como Go ver na dor, e 
com pa nhe i ros seus cons tru í ram. Sem dú vi da ne nhu -
ma, a res ta u ra ção da Be lém-Brasília – por que ela, de -
fi ni ti va men te, aca bou em al guns tre chos, só há ter ra e 

bu ra cos – e a sua du pli ca ção são re al men te de fun da -
men tal im por tân cia para a nos sa eco no mia. Não va -
mos bri gar aqui, Se na dor, ape nas pela con so li da ção
da hi dro via Ara gua ia-Tocantins e pela fer ro via Nor -
te-Sul, por que sa be mos que va mos pre ci sar de to dos
es ses mo da is de trans por te. Por tan to, que ro pa ra be -
ni zar V. Exª por que brin da o To can tins, Go iás e o Bra -
sil com um pro nun ci a men to im por tan te, que há de
eco ar re al men te e tra zer con se qüên ci as na re cu pe ra -
ção da nos sa que ri da Be lém-Brasília. Pa ra béns!

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Eu sa bia
que con ta ria com o apo io dos ilus tres Se na do res Car -
los Pa tro cí nio e Si que i ra Cam pos, uma vez que de -
sem pe nham seus man da tos com uma res pon sa bi li -
da de ex tra or di ná ria, vi ven do o dia-a-dia de nos sa re -
gião, do Esta do de To can tins so bre tu do, e têm co nhe -
ci men to pró prio da im por tân cia des sa ro do via.

De modo que, ilus tres Se na do res Car los Pa tro -
cí nio e Edu ar do Si que i ra Cam pos, pas sa rei ago ra,
jun ta men te com V. Exªs, a gri tar mais for te, a ser mais
ve e men te jun to ao Go ver no que de fen de mos nes ta
Casa – V. Exªs e eu – para que esse tra ba lho seja re a -
li za do o mais bre ve pos sí vel, por que dele de pen de a
nos sa re gião.

Enten di, mu i to cedo, que ao ad mi nis tra dor não
com pe te sim ples men te re a li zar o tra ba lho so ci al,
com ba ter a fome e o de sem pre go, dis tri bu ir ali men -
tos, re mé di os. Tudo isso deve, sim, fa zer par te da pre -
o cu pa ção de um go ver no. Mas en ten di, em 1983,
que, para Go iás se de sen vol ver, era pre ci so con tar
com es tra das su fi ci en tes, com ener gia. Par ti mos para 
a cons tru ção de duas hi dro e lé tri cas – a quar ta eta pa
da Ca cho e i ra Dou ra da e a usi na de São Do min gos.
Pa vi men ta mos, na que le pri me i ro go ver no, 3,8 mil qui -
lô me tros de es tra das es ta du a is; cri a mos o Fo men tar,
um pro gra ma de in cen ti vo à in dus tri a li za ção.

Li hoje, em um jor nal lo cal de Go iâ nia, O Po pu -
lar, o re sul ta do de uma es ta tís ti ca se gun do a qual o
ní vel de vida do povo de Go iás me lho rou ad mi ra vel -
men te na dé ca da de 90. E tudo isso por ca u sa da in -
fra-estrutura. Isso quer di zer que hoje di mi nu iu o nú -
me ro de pes so as ou de fa mí li as, em Go iás, que de ve -
ri am es tar re ce ben do ces tas com ple men ta res de ali -
men tos, em ra zão da in fra-estrutura cri a da pelo Go -
ver no a fim de que as in dús tri as ali che gas sem.

Não con ta re mos com in dús tri as ao lon go da Be -
lém-Brasília nas con di ções em que essa ro do via se
en con tra. Não. Daí, a afli ção do povo do mé dio e do
nor te do meu Esta do, do Esta do do To can tins, do sul
do Pará, do sul do Ma ra nhão e do Esta do do Pi a uí. Ja -
ma is uma em pre sa do Cen tro-Sul irá in ves tir o seu ca -
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pi tal nes sa re gião, se não con tar com uma ro do via à
al tu ra para o trans por te de ma nu fa tu ra dos ou de ma -
té ria-prima.

Como es tão – e esse é um dos itens im por tan -
tes ao qual V. Exª se re fe riu –, as nos sas es tra das es -
ta du a is que não fo ram cons tru í das para su por tar ca -
mi nhões de car ga pe sa da, es tão se aca ban do do dia
para a no i te, por que o Go ver no Fe de ral não está pe -
san do ou acom pa nhan do a pe sa gem das car gas para 
evi tar a so bre car ga nas ro do vi as. E, em ra zão do es -
ta do da BR, as trans por ta do ras não que rem mais uti li -
zá-la e vêm para as nos sas ro do vi as es ta du a is, no To -
can tins e em Go iás, que não fo ram cons tru í das para
as car gas que ali são trans por ta das. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, Se na dor Se bas tião Ro cha.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te após o
Se na dor Se bas tião Ro cha?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Iris Re zen de, pre li mi nar men te, afir mo que esse 
tema não di vi de Go ver no e Opo si ção. Mu i to pelo con -
trá rio, une as Ban ca das de toda a re gião Nor te e Cen -
tro-Oeste. Por tan to, pelo me nos uma par te con sis ten -
te da Opo si ção tam bém apóia a re i vin di ca ção de V.
Exª. Con te com o meu apo io. Como pa ra en se de nas -
ci men to e ama pa en se por ado ção des de os seis anos 
de ida de, com pre en do mu i to bem a im por tân cia des -
sa ro do via que sur giu no Go ver no do ilu mi na do Jus -
ce li no Ku bits chek e, com essa con vic ção que te nho
da im por tân cia da in te gra ção na ci o nal, sei mu i to bem
di men si o nar o quan to é ne ces sá rio que essa es tra da
es te ja em boas con di ções. Apro ve i to para re i vin di car
tam bém, além des se ple i to de re cu pe ra ção e du pli ca -
ção da BR-153 – a Be lém/Bra sí lia –, que as de ma is
es tra das do País, so bre tu do no meu Esta do, que
igual men te é bas tan te ape na do nes sa ques tão de ro -
do vi as fe de ra is, seja aten di do pelo Mi nis té rio dos
Trans por tes, pelo DNER, no caso do Ama pá, es pe ci fi -
ca men te a BR-156. Pa ra béns a V. Exª e con te com o
meu apo io in te gral.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. O apar te de V.
Exª va lo ri za mu i to o meu pro nun ci a men to, so bre tu do
o re que ri men to que, ao fi nal, co lo ca rei à apre ci a ção
da Mesa.

Com mu i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te à Se -
na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Como
sem pre, os pro nun ci a men tos de V. Exª são bas tan te
re le van tes. As es tra das fe de ra is de nos so País, as sim 
como as es ta du a is, es tão pe din do so cor ro. Se fi zer -
mos um le van ta men to, ve ri fi ca re mos que são mu i tas
e mu i tas as es tra das que es tão qua se to tal men te de -
te ri o ra das. Tra ta-se de um pa tri mô nio que o País está
per den do, de di fí cil re cu pe ra ção se esse pro ces so
con ti nu ar. Qu an to ma i or a de te ri o ri za ção, mais one ro -
so será para a União. Sa be mos que uma es tra da,
após cin co anos de uso e com trá fe go pe sa do, pre ci -
sa le var um ba nho de lama as fál ti ca para que pos sa
evi tar de sa gre gar e de po is ca u sar tan to pre ju í zo à
Na ção. Além dos pre ju í zos fi nan ce i ros, sa be mos que
par te das des pe sas dos hos pi ta is se de vem tam bém
a es sas ro do vi as da ni fi ca das, por que os aci den tes
ocor rem, as pes so as são fe ri das e per ma ne cem me -
ses ocu pan do le i tos nos hos pi ta is. Como dis se o nos -
so co le ga Se na dor Se bas tião Ro cha, não é pre ci so
ser da re gião Nor te, ou da re gião Cen tro-Oeste, ou de 
par te do Nor des te do País para ter mos esse tipo de
pre o cu pa ção. Acre di to que nós, os 81 Se na do res, po -
de ría mos, a par tir de hoje, fir mar um pac to jun to ao
nos so Mi nis tro Eli seu Pa di lha, por que sa be mos que
S. Exª tem von ta de de re cu pe rar as es tra das – e qual
é o Mi nis tro que não faz todo o es for ço para que a sua
Pas ta seja al ta men te be ne fi ci a da e útil ao nos so
País? Pre ci sa mos tam bém con ver sar com a área
eco nô mi ca, por que nós, que tra ba lha mos na Co mis -
são do Orça men to, sa be mos mu i to bem que os re cur -
sos são ir ri só ri os para a re cu pe ra ção des sas es tra -
das. Den tro de pou cos mi nu tos, irei au sen tar-me por -
que es ta rei vi a jan do com o Mi nis tro Eli seu Pa di lha,
que vai fa zer uma ins pe ção na pon te do Rio Bran co,
no meu Esta do de Ro ra i ma, e tam bém uma vi si ta à
BR-401. Lá, fe liz men te, o Pre si den te re con si de rou to -
das as nos sas re i vin di ca ções e re ce be mos re cur sos
não ape nas para o as fal ta men to da BR-174 mas tam -
bém para par te da BR-401. Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Iris Re zen de, in for mo a V. Exª que o tem po des ti na do
ao seu pro nun ci a men to está es go ta do. A Mesa pede
a co la bo ra ção de V. Exª. Mu i to obri ga do. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Esta rei
con clu in do, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do, Se na do ra Mar lu ce Pin to, pelo
apar te de V. Exª, me di an te o qual de mons tra co nhe ci -
men to a res pe i to das nos sas ro do vi as e a pre o cu pa -
ção que deve ter o Go ver no nes sa área ad mi nis tra ti -
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va. Ape nas não con si go en ten der, em bo ra haja ex pli -
ca ções, a no tí cia que li há mais ou me nos dois me ses
em um dos jor na is de cir cu la ção na ci o nal de que o Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to, es pe ci fi ca men te a área
eco nô mi ca, hou ve por bem cor tar do ta ções or ça men -
tá ri as de to dos os Mi nis té ri os do Go ver no. O Go ver no
ha via cor ta do 95%, 90% e 80%, res pec ti va men te,
das do ta ções da Se cre ta ria do De sen vol vi men to
Urba no, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Urba no
Re gi o nal e do Mi nis té rio dos Trans por tes.

Só pos so en ten der que esse tra ba lho téc ni co te -
nha sido fe i to por quem não co nhe ce a im por tân cia
das ro do vi as na eco no mia do País. É ina ce i tá vel que,
em um País da nos sa di men são, 8,5 mi lhões de qui lô -
me tros qua dra dos, cor tem-se do ta ções or ça men tá ri -
as para cons tru ção e con ser va ção de ro do vi as – la -
men ta vel men te, as ro do vi as fe de ra is do Cen -
tro-Oeste bra si le i ro. É uma ques tão de ver go nha! Não 
cul po o Mi nis tro, mas aque les que têm a ca ne ta na
mão e a com pe tên cia para cor tar, de qual quer ma ne i -
ra, as do ta ções or ça men tá ri as, sem co nhe cer a re a li -
da de do País. Como va mos es co ar a pro du ção?
Como dar sus ten ta ção ao pro ces so de de sen vol vi -
men to? Isso é ina ce i tá vel!

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
con clu in do, apre sen to à con si de ra ção da Mesa um
re que ri men to di ri gi do ao se tor com pe ten te para que
se dê iní cio aos es tu dos da con ser va ção da ro do via
fe de ral e da cons tru ção de sua se gun da pis ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
de Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re, como Lí der
do Blo co de Opo si ção.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
pen so que a co mu ni ca ção que vou fa zer tem a de vi da
im por tân cia não só para o Blo co de Opo si ção, mas
para o País. 

Hoje, apro va mos, na Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa – e que ro res sal tar o
es pí ri to de mo crá ti co do seu Pre si den te, Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que en ten deu a ur gên cia do que so li ci -
tá va mos e per mi tiu a in clu são ex tra pa u ta –, um pro je -
to que tra ta do se tor elé tri co bra si le i ro, apre sen ta do
por mim e as si na do pelo Lí der do PPS, Se na dor Pa u -
lo Har tung, e por V. Exª, que ora se en con tra na Pre si -
dên cia. Jun ta men te com aque les que, por meio da
mo bi li za ção e de atos pú bli cos, mos tram sua in dig na -

ção – em al guns mo men tos, per fe i ta men te jus ti fi cá vel 
–, ten ta mos im pe dir a pri va ti za ção do se tor de ener -
gia elé tri ca des te País, mais par ti cu lar men te de Fur -
nas, Chesf ou qual quer ou tra em pre sa li ga da ao sis te -
ma hi dre lé tri co. O nos so pro je to visa a ex clu ir da pri -
va ti za ção as em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de
eco no mia mis ta do se tor elé tri co de ge ra ção e trans -
mis são.

Na nos sa jus ti fi ca ti va, não fi ze mos re fe rên cia a
um po si ci o na men to po lí ti co e ide o ló gi co fa vo rá vel, ou
não, à pri va ti za ção. So mos con trá ri os à pri va ti za ção
do se tor de ge ra ção e da trans mis são de ener gia e fa -
vo rá ve is à pri va ti za ção da dis tri bu i ção, até por que se
pode dis tri bu ir par ce la da men te.

Qu an to à ge ra ção e à trans mis são, nos Esta dos
Uni dos, o pa ís-sede do ca pi ta lis mo e, por tan to, da vi -
são pri va tis ta, al gu mas das usi nas hi dre lé tri cas são
ad mi nis tra das pe las pró pri as For ças Arma das, seja
pelo grau de ne ces si da de de ma ne jo do re cur so hí dri -
co, seja pelo fa tor fun da men tal que é a ener gia para
qual quer eco no mia. Eles ti ve ram um pro ble ma gra ve
na Ca li fór nia, onde hou ve pri va ti za ção, e pen so que
isso nos aju da, por que esse pro ble ma se apre sen ta
no Bra sil de for ma agra va da, pela cri se ener gé ti ca
que es ta mos para en fren tar, se ti ver mos um de sen -
vol vi men to eco nô mi co, como se pre su me, ain da que
mo des to. 

A cri se é ques tão mu i to pre sen te. Não pode o
Go ver no de i xar de le var em con si de ra ção essa re a li -
da de. Não se tra ta de uma dis cus são ide o ló gi ca so bre 
a pos si bi li da de de se pri va ti zar. Tra ta-se, na ver da de,
de uma dis cus são po lí ti ca de que na cri se não se po -
dem mo bi li zar re cur sos pri va dos para a com pra de
ati vos na ge ra ção e trans mis são. Que es ses re cur sos
se jam apli ca dos em no vas usi nas ge ra do ras, para
que pos sa mos en fren tar me lhor e su pe rar mais ra pi -
da men te essa cri se ener gé ti ca anun ci a da. 

É re al men te ab sur da, do pon to de vis ta de qual -
quer po lí ti ca ra ci o nal, a mo bi li za ção de re cur sos para
a com pra de ati vos que ge ram e trans mi tem ener gia.
Se con se guir mos dar ao pro je to, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, o mes mo tra ta men to que lhe
foi dado na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, onde foi apro va do por una ni mi da de, tal vez
con si ga mos fa zer com que o Bra sil saia mais ra pi da -
men te des sa pers pec ti va de cri se e de co lap so do se -
tor ener gé ti co.

Faço aqui, pu bli ca men te, um ape lo ao Pre si den -
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde esse
pro je to pode ser ter mi na ti vo, para que con vo que uma
re u nião – se pos sí vel, ex tra or di ná ria –, a fim de que o
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Go ver no ve nha aqui dis cu tir o as sun to. No seio do
Go ver no, exis tem aque les que de fen dem o teor do
nos so pro je to. Há, no Exe cu ti vo, téc ni cos que con si -
de ram es tra té gi co o se tor hi dre lé tri co bra si le i ro e não
vêem mo ti vo para pri va ti zá-lo. Que o ca pi tal pri va do
pos sa par ti ci par do se tor elé tri co bra si le i ro, sim, em
no vos in ves ti men tos, em no vas ge ra ções ter mo e lé tri -
cas ou até em usi nas de pe que no por te. Mas, evi den -
te men te, será um de sa ti no po lí ti co, hoje – e para sem -
pre, ima gi no – en tre gar esse se tor aos gru pos pri va -
dos, em ra zão da cri se que se avi zi nha. Para uma
eco no mia es tra te gi ca men te de fi ni da, o ma ne jo da
água, dos re cur sos hí dri cos pre ci sa es tar, efe ti va -
men te, sob con tro le pú bli co e não pri va do.

Esse é o nos so po si ci o na men to, o nos so in te -
res se. O ape lo que fa ze mos ao Pre si den te da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos é o de que dê con ti nu i -
da de, com a ur gên cia de vi da, a esse as sun to, até
para que o Go ver no te nha con di ções de sa ber o que
pen sa o Con gres so e o povo bra si le i ro e não pro mo -
va, atro pe la da men te, as pri va ti za ções, como pre ten -
de ago ra, no caso de Fur nas.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, re cur so que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

A ma té ria a que se re fe re será in clu í da em
Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 164, DE 2001

Nos ter mos do art. 50, pa rá gra fo 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e, nos ter mos do art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro à res pe i tá vel
Mesa Di re to ra des ta Câ ma ra Alta seja so li ci ta do ao
Exmo Se nhor Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes,
Eli seu Pa di lha, es tu dos re fe ren tes à du pli ca ção da
BR-153, no tre cho que liga Aná po lis-GO a Po ran ga -
tu-GO, di vi sa com o Esta do de To can tins.

Jus ti fi ca ção

Atra vés do pre sen te re que ri men to, es ta mos
so li ci tan do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro dos
Trans por tes, dou tor Eli seu Pa di lha, a re a li za ção de
es tu dos ime di a tos ten do em vis ta exe cu tar em re gi -
me de ur gên cia a du pli ca ção da BR-153, no tre cho
que liga os mu ni cí pi os de Aná po lis a Po ran ga tu; di vi -
sa do Esta do de Go iás com o To can tins.

Tra ta-se, na re a li da de, de uma obra ina diá vel e 
im pres cin dí vel para ace le rar o cres ci men to eco nô -
mi co des tes dois im por tan tes Esta dos da Fe de ra -
ção. Mais do que isso, esse em pre en di men to tem
um va lor es tra té gi co para o con jun to da so ci e da de
bra si le i ra, na me di da em que vai ace le rar o es co a -
men to da pro du ção ori un da de lo ca li da des que são
um au tên ti co ce le i ro de ali men tos.

A obra está, so bre tu do, in se ri da no pro je to ma -
i or da in te gra ção na ci o nal, na me di da em que este
tre cho da BR-153 com põe a gran de ro do via Be -
lém-Brasília, so nho de des bra va do res e es ta dis tas
que en xer ga ram na sua cons tru ção o imen so ca mi -
nho para unir re giões dis tan tes e dis se mi nar o pro -
gres so de ma ne i ra equi li bra da no con jun to do país.

A du pli ca ção da ro do via que liga os mu ni cí pi os 
de Aná po lis a Po ran ga tu é uma re i vin di ca ção co le ti -
va da po pu la ção dos Esta dos de Go iás e do To can -
tins. Esta mos lu tan do de mãos da das para dar a ar -
ran ca da na ar ro ja da ini ci a ti va que eli mi na dis tân ci as 
e ace le ra o rit mo do de sen vol vi men to.
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Mais im por tan te ain da são os as pec tos de se gu -
ran ça que fun da men tam a luta pela im ple men ta ção
des sa obra im pres cin dí vel. A BR-153 abri ga um in ten -
so trá fe go de ve í cu los, sub me ten do os con du to res a
pe ri gos cons tan tes, ge ran do aci den tes que ne ces si -
tam da ime di a ta ação do Po der Pú bli co para a to ma da 
das ne ces sá ri as pro vi den ci as.

A du pli ca ção, por tan to, tem o com po nen te es -
sen ci al de ga ran tir a se gu ran ça dos usuá ri os da ro do -
via, tor nan do-se ins tru men to fun da men tal na de fe sa
ir res tri ta da vida.

Por to dos es ses as pec tos, es ta mos con fi an tes
na sen si bi li da de do mi nis tro Eli seu Pa di lha no sen ti do 
de com pre en der a di men são e ur gên cia do em pre en -
di men to aqui re que ri do, que di na mi za a in -
fra-estrutura viá ria do país no con tex to das trans for -
ma ções vi san do uma eco no mia re al men te for te e
avan ça da.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Iris Re zen de.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 165, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e art. 216 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, que seja so li ci ta do ao Mi nis tro de Esta -
do da Jus ti ça, os es cla re ci men tos com re la ção ao
mon tan te de re cur sos ar re ca da dos pelo Fun do Pe ni -
ten ciá rio Na ci o nal (selo pe ni ten ciá rio) em ra zão do
re co lhi men to das pe nas pe cu niá ri as es ta be le ci das
por sen ten ça (pena de mul ta) aos con de na dos, con -
for me es ta be le ce o ar ti go 49, có di go Pe nal, nos úl ti -
mos 2 (dois) anos:

Que seja in for ma do tam bém qual o per cen tu al
de re cur sos, ori un dos de me di das re pres si vas, apli -
ca do di re ta men te na ma nu ten ção e me lho ria do sis te -
ma pe ni ten ciá rio nos exer cí ci os de 1999 e 2000.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 166, DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o pre -
vis to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro
seja en ca mi nha da ao Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia
a se guin te so li ci ta ção de es cla re ci men tos:

Qual o tra ça do atu al do ga so du to Bra sil-Bolívia
que deve li gar Cam po Gran de e boa par te de São Pa -
u lo a Go iâ nia e ao Dis tri to Fe de ral?

Hou ve cons ti tu i ção de co mis são es pe ci al no Mi -
nis té rio para exa mi nar a vi a bi li da de des se em pre en -
di men to?

 Qual a pre vi são de alo ca ção dos re cur sos des ti -
na dos ao ga so du to no Pla no Plu ri a nu al?

Qual a pri o ri da de que está sen do atri bu í da pelo
Mi nis té rio a esse em pre en di men to? Há ris cos de o
pro je to vir a ser pre ju di ca do pelo pla no de con ten ção
or ça men tá ria do go ver no?

Que pro vi dên ci as o Mi nis té rio está to man do para
ace le rar a im ple men ta ção de tão va li o so pro je to?

Exis te al gum fun da men to nas no tí ci as ve i cu la das
pela im pren sa de que o Mi nis té rio es ta ria con si de ran do
a pos si bi li da de de sus pen der a cons tru ção de um ra mal 
do ga so du to até Go iás e Dis ti i to Fe de ral?

Jus ti fi ca ção

A cons tru ção de um ra mal do Ga so du to Bra -
sil-Bolívia até Go iás e o Dis tri to Fe de ral é um an se io
an ti go do povo do Cen tro-Oeste. O gás na tu ral é a
fon te ener gé ti ca mais ba ra ta e me nos po lu en te que
pode ser dis po ni bi li za da atu al men te e to das as in dús -
tri as da re gião se rão al ta men te be ne fi ci a das. Ao pas -
sar por Go iás, o ga so du to es ta rá per cor ren do a ma i or
área agri cul tá vel do mun do e per mi ti rá o ba ra te a men -
to da agri cul tu ra, com re per cus sões fa vo rá ve is para
toda a na ção.

As ne go ci a ções já es tão em es tá gio avan ça do e 
exis te, in clu si ve, um pro to co lo as si na do. O Go ver no
Fe de ral, con tu do, pa re ce não es tar dan do ao ga so du -
to a pri o ri da de que ele me re ce. Há no tí ci as de que o
Mi nis té rio es ta ria pen san do em sus pen der a cons tru -
ção do ra mal que vi ria até Go iás e o Dis tri to Fe de ral.
Ora, isso re pre sen ta uma que bra de com pro mis so
que vi ria a pre ju di car enor me men te toda a re gião.

O go ver no ale ga que a con ten ção or ça men tá ria
não per mi te a cons tru ção do ra mal e ain da acres cen -
ta que Go iás e o Dis tri to Fe de ral não pos su em de -
man da que jus ti fi que o in ves ti men to. Tais ar gu men tos
são ina ce i tá ve is.

Pri me i ra men te, não se ria jus to que Go iás e Dis -
tri to Fe de ral cons ti tu ís sem as duas úni cas Uni da des
Fe de ra ti vas – no con jun to das re giões Cen tro-Oeste,
Sul e Su des te – que te ri am ne ga do o aces so a esse
in su mo fun da men tal para a pro mo ção do de sen vol vi -
men to eco nô mi co. Per der o gás se ria per der o mí ni mo 
de com pen sa ção es tra té gi ca pe los al tos cus tos de
trans por te da re gião. O gás é im pres cin dí vel para que
as in dús tri as se tor nem mais com pe ti ti vas na eco no -
mia glo ba li za da.
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Em se gun do lu gar, não se pode con de nar toda
uma re gião ao atra so. To dos os es tu dos téc ni cos dis -
po ní ve is in di cam que o go ver no bra si le i ro ca mi nha

para um gran de con su mo do gás como al ter na ti -
va ener gé ti ca de gran de eco no mi ci da de. Ne gar a Go -
iás essa opor tu ni da de se ria pro mo ver o sub de sen vol -
vi men to e pra ti car um ato de in co e rên cia ma cro e co -
nô mi ca. Além dis so, a cri a ção de con di ções fa vo rá ve -
is ao de sen vol vi men to é a úni ca sa í da para re du zir os
fo cos de ten são so ci al e vi o lên cia ur ba na na re gião.

Por essa ra zão, ten do em vis ta a ne ces si da de
de ace le rar mos ao má xi mo a cons tru ção do ga so du to 
até Go iás, re que i ro com ur gên cia do Mi nis té rio das
Mi nas e Ener gia a in for ma ção aci ma so li ci ta da.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2001

De no mi na “Ae ro por to Inter na ci o nal
de Vi ra co pos-Go ver na dor Má rio Co vas” o 
Ae ro por to Inter na ci o nal de Vi ra co pos. na 
ci da de de Cam pi nas, no Esta do de São
Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ae ro por to Inter na ci o -

nal de Vi ra co pos-Governador Má rio Co vas” o Ae ro -
por to Inter na ci o nal de Vi ra co pos, na ci da de de Cam -
pi nas, no Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º  Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te ini ci a ti va tem o ob je ti vo de ho me na -
ge ar a fi gu ra do ines que cí vel Go ver na dor Má rio Co -
vas, um dos mais ilus tres ho mens pú bli cos da his tó ria
do Esta do de São Pa u lo e des se País.

Nas ci do na ci da de de San tos, em São Pa u lo, o
sa u do so Má rio Co vas foi uma das per so na li da des
mais ex pres si vas de nos sa po lí ti ca re cen te. For ma do

em en ge nha ria ci vil pela Esco la Po li téc ni ca da Uni -
ver si da de de São Pa u lo (USP) em 1955 e em quí mi ca 
in dus tri al pela Esco la Téc ni ca Ban de i ran tes, Má rio
Co vas ini ci ou sua car re i ra como Di re tor de Ser vi ços
Pú bli cos, as su min do logo mais o car go de Se cre tá rio
de Obras da Pre fe i tu ra de San tos.

Ele i to De pu ta do Fe de ral em 1962, teve seus di -
re i tos po lí ti cos cas sa dos pela di ta du ra mi li tar por dez
anos, só re to man do à vida pú bli ca em 1979, quan do
as su miu a pre si dên cia do MDB pa u lis ta.

Des de aque la data, lu tou in can sa vel men te pela
re de mo cra ti za ção do País e cons tru iu, com suas re a -
li za ções como po lí ti co e como ad mi nis tra dor, uma bi -
o gra fia ina ta cá vel, fir man do-se como um dos es ta dis -
ta mais ad mi rá ve is des te imen so Bra sil.

É com mu i to or gu lho, por tan to, que pro po mos
dar o nome de Má rio Co vas ao Ae ro por to Inter na ci o -
nal de Vi ra co pos, como uma jus ta for ma de per pe tu ar
sua me mó ria.

Res sal ta mos, por opor tu no, que a pro po si ção
não acar re ta rá os pro ble mas eco nô mi cos e de se gu -
ran ça que vi ti ma vam ou tros pro je tos en vol ven do a al -
te ra ção de nome de ae ro por tos, uma vez que é pre -
ser va da a de sig na ção ori gi nal.

Nes se sen ti do, e ci en tes de ser esta uma ho me -
na gem des ta Casa ao ex-Governador Má rio Co vas
so li ci ta mos a co la bo ra ção dos no bres Pa res para a
apro va ção da pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Pe dro Piva.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 55, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
9.656, de 3 de ju nho de 1998, dis pon do
so bre a in clu são na co ber tu ra, pe los pla -
nos de sa ú de, das ses sões de fi si o te ra -
pia, fo no a u di o lo gia, nu tri ção, psi co lo gia
e te ra pia ocu pa ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de

1998, pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea c:

Art. 12 ...................................................

I – .........................................................
c) co ber tu ra de ses sões de fi si o te ra -

pia, fo no a u di o lo gia, nu tri ção, psi co lo gia e te -
ra pia ocu pa ci o nal, cuja ne ces si da de es te ja
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re la ci o na da à con ti nu i da de de as sis tên cia
mé di ca am bu la to ri al ou hos pi ta lar;

Art. 2º A ex ten são da co ber tu ra, os cri -
té ri os e o nú me ro de ses sões de fi si o te ra -
pia, fo no a u di o lo gia, nu tri ção, psi co lo gia e te -
ra pia ocu pa ci o nal se rão de fi ni dos por re so -
lu ção da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple -
men tar.

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

Jus ti fi ca ção

A lei dos pla nos de sa ú de veio aten der às de -
man das da so ci e da de, que até en tão per ma ne ceu à
mer cê das ad mi nis tra do ras des ses pla nos, pre o cu pa -
das uni ca men te com seu pró prio lu cro.

Esse ins tru men to le gal pro pi ci ou mu i tos avan -
ços quan to à co ber tu ra obri ga tó ria em cada seg men -
ta ção dis po ní vel (am bu la to ri al, hos pi ta lar com ou sem 
obs te trí cia, odon to ló gi ca), ofe re cen do nú me ro ili mi ta -
do de con sul tas em to das as es pe ci a li da des mé di cas
re co nhe ci das e tam bém os ser vi ços de apo io di ag -
nós ti co ne ces sá ri os.

Entre tan to, essa co ber tu ra, ain da que bas tan te
es ten di da, não ofe re ce toda a as sis tên cia à sa ú de ne -
ces sá ria para abran ger as “do en ças lis ta das na Clas -
si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal de Do en ças e Pro -
ble mas Re la ci o na dos com a Sa ú de, da Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de” – da for ma como dis põe o ca put
do art. 10 da lei –, ten do em vis ta que não ga ran te aos 
pa ci en tes ses sões de fi si o te ra pia (só ga ran ti da nos
pla nos hos pi ta la res), fo no a u di o lo gia, psi co lo gia, nu -
tri ção e te ra pia ocu pa ci o nal.

Como essa as sis tên cia é es sen ci al para a re cu -
pe ra ção ou a es ta bi li za ção da sa ú de de mu i tos pa ci -
en tes (fo no a u di o lo gia para os de fi ci en tes au di ti vos,
nu tri ção para os por ta do res de obe si da de mór bi da ou 
hi per ten são, fi si o te ra pia para os por ta do res de do en -
ças ne u ro ló gi cas ou aci den ta dos, te ra pia ocu pa ci o nal 
para os pa ci en tes psi quiá tri cos, ci tan do ape nas al -
guns exem plos), con si de ra mos que a lei deve obri gar
essa co ber tu ra, cuja ex ten são, em ter mos de nú me ro
de ses sões e cri té ri os obri ga tó ri os, po de rá ser li mi ta -
da por re so lu ção da re cém-criada Agên cia Na ci o nal
de Sa ú de Su ple men tar (da mes ma for ma como fo ram 
edi ta das re so lu ções do Con se lho de Sa ú de Su ple -
men tar para re gu la men tar a co ber tu ra a trans plan tes
e do en ças psi quiá tri cas).

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

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:
....................................................................................

Art. 12. São fa cul ta das a ofer ta, a con tra ta ção e
a vi gên cia de pla nos ou se gu ros pri va dos de as sis tên -
cia à sa ú de que con te nham re du ção ou ex ten são da
co ber tu ra as sis ten ci al e do pa drão de con for to de in -
ter na ção hos pi ta lar, em re la ção ao pla no re fe rên cia
de fi ni do no art. 10, des de que ob ser va das as se guin -
tes exi gên ci as mí ni mas:

I -– quan do in clu ir aten di men to am bu la to ri al:
a) co ber tu ra de con sul tas mé di cas, em nú me ro

ili mi ta do, em clí ni cas bá si cas e es pe ci a li za das, re co -
nhe ci das pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na;

b) co ber tu ra de ser vi ços de apo io di ag nós ti co e
tra ta men to e de ma is pro ce di men tos am bu la to ri a is,
so li ci ta dos pelo mé di co as sis ten te.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is - de -
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2001

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos in ci den te so -
bre ve í cu los au to mo to res para trans por -
te de pas sa ge i ros e de car ga, bem como
so bre equi pa men tos para cons tru ção e
ma nu ten ção de ro do vi as, quan do ad qui -
ri dos por Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos 

Indus tri a li za dos, até 31 de de zem bro de 2007, os ve í -
cu los au to mo to res para trans por te de pas sa ge i ros e
de car ga, bem como os equi pa men tos para cons tru -
ção e con ser va ção de ro do vi as, quan do ad qui ri dos
pe las Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is.

§ 1º Os equi pa men tos para cons tru ção, para
ma nu ten ção de ro do vi as, ob je to da isen ção, se rão
dis cri mi na dos em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º A isen ção será re co nhe ci da em ato do ór -
gão ad mi nis tra dor do tri bu to, me di an te so li ci ta ção do
Pre fe i to Mu ni ci pal em que jus ti fi que a ne ces si da de e
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a dis po ni bi li da de de re cur sos or ça men tá ri os para a
aqui si ção.

Art. 2º Fica as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di -
to re la ti vo a ma té ri as pri mas, pro du tos in ter me diá ri os
e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos nos bens ob je -
to da isen ção de que tra ta o art. 1º.

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

Jus ti fi ca ção

As Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is exer cem im por tan te
pa pel de com ple men ta ção da rede ro do viá ria, fa zen -
do sua ca pi la ri za ção no ní vel lo cal, a par tir dos tron -
cos na ci o na is e es ta du a is. O flu xo da pro du ção, prin -
ci pal men te agro pe cuá ria, de pen de em gran de par te
des sa rede ter ciá ria de ro do vi as. A sua au sên cia, ou a 
sua ma con ser va ção, é, re co nhe ci da men te, fa tor de
im pro du ti vi da de, de per das e de en ca re ci men to da
pro du ção.

De ou tra par te, as pre fe i tu ras tem as su mi do im -
por tan te pa pel no trans por te, prin ci pal men te de pas -
sa ge i ros, den tro de seu ter ri tó rio ou dele para os mu -
ni cí pi os vi zi nhos. Esse trans por te pú bli co, em con di -
ções que ra ra men te es ti mu lam o in te res se da ini ci a ti -
va pri va da, como se ria o ide al, é  ex tre ma men te im -
por tan te na ra ci o na li za ção, por exem plo, das re des
de en si no, de sa ú de, de as sis tên cia téc ni ca e ex ten -
são ru ral e ou tras a car go do mu ni cí pio.

Para ilus trar, bas ta ve ri fi car que um ser vi ço de
ôni bus que re co lha os alu nos das áre as ru ra is para a
sede do mu ni cí pio ou para de ter mi na dos pon tos de
aglu ti na ção per mi te que o en si no seja me lhor mi nis -
tra do em ins ta la ções mais con dig nas, com pro fes so -
ra do me lhor pre pa ra do e re mu ne ra do, do que em
uma sé rie de pe que nas e pre cá ri as es co las em pon -
tos iso la dos, aten di dos por um nú me ro ma i or e sa cri fi -
ca do de pro fes so res.

Hoje, exis te uma cla ra vi são da ne ces si da de de
for ta le cer as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, em ques tões 
como es sas, até como for ma de, aten den do me lhor
aos seus ci da dãos, ate nu ar a mi gra ção para as pe ri -
fe ri as das gran des ci da des e mi no rar a ple to ra de
con se qüên ci as da no sas que ela acar re ta. O in ves ti -
men to que se faça nos mu ni cí pi os será sem pre me -
nos one ro so que o dis pên dio ca u sa do pelo in cha ço
das gran des ci da des, que têm sua qua li da de de vida
de te ri o ra da e ab so lu ta in ca pa ci da de de ad mi nis trar
sa tis fa to ri a men te o pro ble ma.

A isen ção do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos que se ple i te ia nes te pro je to de cor re des sa li -
nha de ra ci o cí nio. Evi den te men te, há uma pe que na

re nún cia de re ce i ta a con si de rar. To da via, em pri me i -
ro lu gar essa re nún cia afe ta os pró pri os be ne fi ciá ri os
que, cons ti tu ci o nal men te, têm par ti ci pa ção no pro du -
to da ar re ca da ção do im pos to. Em se gun do lu gar, ela
re pre sen ta in ves ti men to na me lho ria do pa drão de
vida dos ci da dãos do in te ri or, prin ci pal men te, e, por -
tan to, na fi xa ção das po pu la ções em pe que nas ci da -
des.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor  
Ca sil do Mal da ner.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2001

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral e a Re so lu ção nº 20, de 1993,
que tra ta do Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar, es ta be le cen do nor mas so -
bre o re ce bi men to de in for ma ções re ser -
va das pelo Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º  Esta Re so lu ção es ta be le ce nor mas para

a tra mi ta ção de in for ma ções re ser va das no âm bi to do 
Se na do Fe de ral.

Art. 2º O in ci so I do art. 157 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 157. Não será lido, nem cons ti tu i -
rá ob je to de co mu ni ca ção em ses são pú bli -
ca, do cu men to de ca rá ter si gi lo so, ob ser -
van do-se, quan to ao ex pe di en te des sa na tu -
re za, as se guin tes nor mas:

I – se hou ver sido re me ti do ao Se na do 
a re que ri men to de Se na dor, o Pre si den te da 
Mesa dele dará co nhe ci men to, em par ti cu -
lar, ao re que ren te; (NR)

.........................................................."
Art. 3º O art. 157 do Re gi men to Inter no do Se na -

do Fe de ral pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa -
rá gra fo úni co:

“Art 157. ..............................................
............................................................
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Pa rá gra fo úni co. O Se na dor que re ce -
ber as in for ma ções nos ter mos do in ci so I
des te ar ti go po de rá for mu lar di re ta men te à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia con sul ta so bre o ca rá ter si gi lo so ale -
ga do pelo emi ten te da in for ma ção.(AC)

Art. 4º O in ci so IV do art. 10 da Re so lu ção nº 20,
de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. Con si de ra-se in cur so na san -
ção de per da tem po rá ria do exer cí cio do
man da to, quan do não for apli cá vel pe na li da -
de mais gra ve, o Se na dor que:

............................................................
IV — re ve lar in for ma ções e do cu men -

tos ofi ci a is de ca rá ter re ser va do, de que te -
nha tido co nhe ci men to na for ma re gi men tal,
res sal va da a hi pó te se de de mons tra ção da
im pro pri e da de do ca rá ter si gi lo so im pu ta do
à do cu men ta ção; (NR)

..........................................................................
Art. 5º O art. 10 da Re so lu ção nº 20, de 1993,

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni -
co:

“Art. 10. ...............................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções e do -

cu men tos ofi ci a is re la ti vos ao in ci so IV des -
te ar ti go de ve rão con ter jus ti fi ca ti vas fun da -
men ta das acer ca do ca rá ter re ser va do ale -
ga do pelo emi ten te, com ci ta ção dos dis po -
si ti vos le ga is apli cá ve is e pre ci sa de li mi ta -
ção da ex ten são da re ser va."(AC)

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Re so lu ção em tela tem por pro pó -
si to-disciplinar, no âm bi to in ter no do Se na do Fe de ral,
o trâ mi te de in for ma ções re ce bi das com ca rá ter de si -
gi lo. A ques tão do si gi lo de do cu men tos tem me re ci do 
gran de aten ção ul ti ma men te, prin ci pal men te quan do
en vol ve in for ma ções ma ni pu la das pelo se tor pú bli co.
Exis te gran de con tro vér sia acer ca da pos si bi li da de
de cer tas ações de en tes pú bli cos fi ca rem sob o man -
to da con fi den ci a li da de, em de tri men to de sua am pla
di vul ga ção. Nes se sen ti do, tor na-se im pe ri o sa a fi xa -
ção de nor mas re gi men ta is que dis ci pli nem o tra to
des sas in for ma ções nes ta Casa Le gis la ti va.

Nos úl ti mos tem pos, mul ti pli cam-se as res pos -
tas for mu la das a re que ri men tos de in for ma ções em

que o emi ten te toma a ini ci a ti va uni la te ral de re cla mar 
a ma nu ten ção do si gi lo dos da dos en vi a dos, aler tan -
do so bre as con se qüên ci as da pos sí vel di vul ga ção
das in for ma ções.

Tal como es ta be le ci do atu al men te, o Re gi men to 
Inter no do Se na do Fe de ral não per mi te mar gem de
ma no bra para que o des ti na tá rio das in for ma ções
con tes te o ca rá ter con fi den ci al ale ga do pelo emi ten te. 
Em re gra, o Po der Exe cu ti vo atri bui, como pres ta dor
da in for ma ção, tar ja de si gi lo so bre de ter mi na da do -
cu men ta ção, e o des ti na tá rio fica obri ga do a con ser -
var como tal tudo que lhe for co mu ni ca do. Caso en -
ten da im per ti nen te a pre ser va ção do si gi lo ale ga do e
di vul gue a in for ma ção, su je i ta-se ao dis pos to no art.
10 da Re so lu ção nº 20, de 1993, que tra ta do Có di go
de Éti ca e De co ro Par la men tar, sen do in cur so na san -
ção de per da tem po rá ria do exer cí cio do man da to.

Enten de mos que o dis ci pli na men to atu al da ma -
té ria mos tra-se pre cá rio, ao atri bu ir ao Po der Exe cu ti -
vo a prer ro ga ti va ex clu si va de, sem pre que jul gar
opor tu no e con ve ni en te, de fi nir a na tu re za re ser va da
da in for ma ção. Esse pro ce di men to aten ta con tra o
prin cí pio do equi lí brio dos Po de res cons ti tu í dos, po -
den do en se jar abu sos do re me ten te dos do cu men tos
e li mi tar o ple no exer cí cio do man da to par la men tar.

A re da ção aqui pro pos ta es ta be le ce a pos si bi li -
da de de, sem pre que jul gar per ti nen te, o se na dor
des ti na tá rio das in for ma ções so li ci tar di re ta men te à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) 
um pro nun ci a men to acer ca da na tu re za re ser va da da 
do cu men ta ção. Com efe i to, en tre as atri bu i ções da
CCJ en con tra-se 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
fo rem sub me ti das1. Em a CCJ fi xan do en ten di men to
pela pu bli ci da de dos da dos que lhe fo ram sub me ti -
dos, o se na dor, ao di vul gar as in for ma ções, es ta ria
de vi da men te am pa ra do con tra qual quer re pre sen ta -
ção que ale gue que bra de de co ro par la men tar:²

¹Cf art. 101. I. do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

²Impor ta des ta car que, even tu al men te, a di vul ga ção das in for ma -
ções po de ria ser con tes ta da ju di ci al men te, Nes sa si tu a ção, o pro -
nun ci a men to da CCJ ofe re ce ria sub sí di os for tes para re fu tar a
tese da res pon sa bi li za ção da que le que di vul gou os da dos.

Em se gui das opor tu ni da des, ade ma is, o Po der
Exe cu ti vo ta cha de si gi lo sa de ter mi na da ma té ria sem
for ne cer os fun da men tos ju rí di cos des se pro ce di -
men to. Des ne ces sá rio sa li en tar que a mo ti va ção
cons ti tui-se uma das pre mis sas bá si cas dos atos ad -
mi nis tra ti vos, con fe rin do a ne ces sá ria trans pa rên cia
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à Admi nis tra ção Pú bli ca. Assim, pro põe-se a in clu são 
do pa rá gra fo úni co ao art. 10, da Re so lu ção nº 20, de
1993, exi gin do-se do re me ten te das in for ma ções os
mo ti vos que o le va ram a con si de rar a do cu men ta ção
su je i ta a tra ta men to con fi den ci al. Além dis so, le van -
do-se em con ta a pos si bi li da de de ape nas par ce la
dos do cu men tos en ca mi nha dos ter cu nho re ser va do,
im põe-se a pre ci sa de li mi ta ção do al can ce do si gi lo,
evi tan do-se dar tra ta men to eqüâ ni me a ob je tos dis tin -
tos.

Apro ve i ta-se o en se jo para ade quar a re da ção
do in ci so I do art. 157 do Re gi men to ao dis pos to no
art. 215, I, a, do mes mo di plo ma nor ma ti vo. De fato, a
re ti ra da da ex pres são “ain da que em cum pri men to à
ma ni fes ta ção do Ple ná rio”, atu al men te em vi gor, im -
põe-se para res tar cla ro que, a par tir da Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988, não há a ne ces si da de da ma ni fes ta -
ção do Ple ná rio para a so li ci ta ção de in for ma ções,
mes mo de cu nho re ser va do.3

Enfim, cer tos de que esta Pro po si ção pos si bi li -
ta rá ex pres si vo aper fe i ço a men to do exer cí cio do
man da to par la men tar, so li ci ta mos de nos sos no bres
pa res apo io para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. _ Se na dor 
Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

....................................................................................
Art. 157. Não será lido, nem cons ti tu i rá ob je to de 

co mu ni ca ção em ses são pú bli ca, do cu men to de ca rá -
ter si gi lo so, ob ser van do-se, quan to ao ex pe di en te
des sa na tu re za, as se guin tes nor mas:

I – se hou ver sido re me ti do ao Se na do a re que ri -
men to de Se na dor, ain da que em cum pri men to à ma -
ni fes ta ção do Ple ná rio, o Pre si den te da Mesa dele
dará co nhe ci men to, em par ti cu lar, ao re que ren te;
....................................................................................

³A Cons ti tu i ção exi ge, ape nas, a ma ni fes ta ção da Mesa, con so -
an te o dis pos to no art. 50, § 2º.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993

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. 10. Con si de ra-se in cur so na san ção de per -
da tem po rá ria do exer cí cio do man da to, quan do não
for apli cá vel pe na li da de mais gra ve, o Se na dor que:

I – re in ci dir nas hi pó te ses do ar ti go an te ce den te;
II – pra ti car trans gres são gra ve ou re i te ra da aos

pre ce i tos do Re gi men to Inter no ou des te Có di go, es pe -
ci al men te quan to à ob ser vân cia do dis pos to no art. 6º;

III – re ve lar con te ú do de de ba tes ou de li be ra -
ções que o Se na do ou Co mis são haja re sol vi do de -
vam fi car se cre tos;

IV – re ve lar in for ma ções e do cu men tos ofi ci a is
de ca rá ter re ser va do, de que te nha tido co nhe ci men to 
na for ma re gi men tal;

V – fal tar, sem mo ti vo jus ti fi ca do, a dez ses sões
or di ná ri as con se cu ti vas ou a qua ren ta e cin co in ter ca -
la das, den tro da ses são le gis la ti va or di ná ria ou ex tra -
or di ná ria.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pro je to lido será
pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá pe ran te 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 je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2001

Alte ra a Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral, para ex clu ir as con -
ces sões de ga ran tia que men ci o na do
âm bi to das ope ra ções de cré di to.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O in ci so II do ar ti go 2º da Re so lu ção nº

78, de 1998, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 2º ................................................
.............................................................
II – A con ces são de qual quer ga ran tia,

res sal va da e pres ta da por fun do ofi ci al de
aval cri a do por lei, para las tre ar em prés ti -
mos ban cá ri os con ce di dos a mini e pe que -
nos pro du to res ru ra is ou a suas co o pe ra ti -
vas, a mi cro e pe que nas em pre sas, a pes -
so as fí si cas que re a li zam em pre en di men tos
de na tu re za pro fis si o nal, co mer ci al ou in -
dus tri al, de pe que no por te, ou às suas as so -
ci a ções.(NR)

05328 Qu in ta-feira   5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



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

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

É ine gá vel que a Re so lu ção nº 78, de 1998,
apri mo rou, de for ma subs tan ti va, o me ca nis mo de
con tro le do pro ces so de en di vi da men to dos es ta dos e 
dos mu ni cí pi os, ins tru men ta li zan do, com efi cá cia, o
exer cí cio de atri bu i ção pri va ti va con fe ri da ao Se na do
Fe de ral pela Cons ti tu i ção de 1988.

É igual men te ver da de i ro que o re cen te pro ces -
so de con so li da ção e de re fi nan ci a men to de dí vi das
es ta du a is e mu ni ci pa is pela União veio, tam bém, a
con tri bu ir para a pre ten di da e al me ja da or de na ção
das fi nan ças pú bli cas, so bre tu do no que diz res pe i to
à fun ção e ao al can ce dos em prés ti mos e fi nan ci a -
men tos na es tru tu ra das des pe sas pú bli cas.

A des pe i to da opor tu ni da de e dos efe i tos ad vin -
dos des ses avan ços, o fato é que no atu al ce ná rio do
País, com ain da ele va dos ín di ces de de sem pre go e
to das as suas con se quên ci as, no ta da men te nos cen -
tros ur ba nos, faz-se ne ces sá ria a ado ção de me ca -
nis mos que com pa ti bi li zem esse con tro le do pro ces -
so de en di vi da men to pú bli co com a ame ni za ção des -
se qua dro.

É de co nhe ci men to ge ral que a cri a ção de no vas 
opor tu ni da des de ocu pa ção está es tre i ta men te re la -
ci o na da à es ti pu la ção de me ca nis mos vol ta dos para
a sus ten ta bi li da de dos pe que nos em pre en di men tos,
vez que es tes são ge ra do res de em pre go, a ba i xo
cus to.

Na ten ta ti va de ob ter ren da para si e seus fa mi li -
a res, mu i tos che fes de fa mí lia _ en tre es tes gran de in -
ci dên cia de mu lhe res _ ini ci am uma ati vi da de eco nô -
mi ca por con ta pró pria a par tir do que sa bem fa zer.

Mu i tos in ves tem o que não pos su em, na es pe -
ran ça de pro por ci o nar “me lho res dias aos seus”. Ca -
na li zam a to ta li da de de suas ener gi as e es pe ran ças
para cri ar, man ter e fa zer cres cer sua em pre sa com a
aju da da fa mí lia. Ca re cem de tec no lo gia, de re cur sos
fi nan ce i ros, de ca pa ci da de ad mi nis tra ti va, mas são
im pul si o na dos pela ne ces si da de de so bre vi vên cia da
fa mí lia e pela von ta de de vi ver ho nes ta men te, ve to res 
que ge ram ener gia imen su rá vel e têm cons tru í do mu i -
tas his tó ri as exem pla res, ver da de i ras li ções de au -
to-ajuda e de dig ni da de.

Por me no res que se jam, es ses ne gó ci os po dem 
ser re co nhe ci dos como em pre sas, vis to que in ves -
tem, cor rem ris cos e vi sam ao lu cro.

O pa pel que os mi cro ne gó ci os de sem pe nham
na me lho ria da qua li da de de vida des sas fa mí li as
pode ser am pli a do se es sas fa mí li as ti ve rem aces so a 
um dos in gre di en tes ne ces sá ri os à con so li da ção e
cres ci men to des sas em pre sas _ o cré di to. Entre tan to, 
a gran de ma i o ria não dis põe das ga ran ti as usu al men -
te exi gi das pe los ban cos.

Se gun do le van ta men to da OIT, es ti ma-se a
exis tên cia de 13,5 mi lhões de mi cro em pre en de do res, 
po ten ci a is de man dan tes de mi cro cré di to.

Cons ci en tes do pro ble ma, al guns es ta dos e mu -
ni cí pi os pre ten dem des ti nar re cur sos para a cri a ção 
de Fun dos de Aval, com o ob je ti vo de con ce der ga -
ran tia para fi nan ci a men tos aos mi cro em pre en de do -
res, for ma is e in for ma is, jun to a en ti da des ope ra do ras 
de mi cro cré di to, pro mo ven do a me lho ria dos ní ve is de 
ocu pa ção, em pre go e ren da, in cen ti van do a mi gra ção 
para a eco no mia for mal, con tri bu in do para a er ra di ca -
ção da po bre za e pro mo ven do o de sen vol vi men to lo -
cal/re gi o nal.

Essa ga ran tia se ria con ce di da por meio de con -
vê nio, dis pen san do o es ta do ou mu ni cí pio de com pa -
re cer em cada um dos con tra tos a se rem ce le bra dos
en tre os agen tes fi nan ce i ros e os re fe ri dos to ma do -
res.

É im por tan te res sal tar que após li qui da dos os
con tra tos am pa ra dos pela ga ran tia, o sal do do Fun do
de Aval re tor na aos co fres do Po der Pú bli co, não se
cons ti tu in do em efe ti va sa í da de re cur sos.

Por seu tur no, as dis po si ções con ti das no art. 19 
da Re so lu ção nº 78/98, que tra tam das con di ções e
exi gên ci as a se rem ob ser va das pelo se tor pú bli co na
con ces são de ga ran ti as, da ma ne i ra como de fi ni das,
re pre sen tam, de fato, fa tor res tri ti vo a que se con si ga
le var o cré di to a es ses mi cro em pre en de do res. Como
é sa bi do, as nor mas des se ar ti go se apli cam a con -
tex tos nor ma is e usu a is em que se in se re o en di vi da -
men to do se tor pú bli co; elas não al can çam si tu a ções
es tra té gi cas e ex cep ci o na is, como as con ti das nas
con ces sões de ga ran ti as à mi cro em pre en de do res,
isso de for ma in de pen den te da na tu re za de seu ne gó -
cio, e que evol vem ris co ope ra ci o nal para os te sou ros
es ta du a is e mu ni ci pa is.

Usu al men te, es tra té gi as des sa na tu re za
acham-se vol ta das para um gran de nú me ro de be ne -
fi cá ri os, que são agen tes eco nô mi cos de di fe ren tes
por tes e se en con tram nas mais va ri a das si tu a ções
pa tri mo ni al e de li qui dez, tor nan do im pra ti cá vel a
ope ra ci o na li za ção quan to ao ofe re ci men to das con -
tra ga ran ti as exi gi das nos ter mos da Re so lu ção nº
78/98. Essa di ver si da de de si tu a ções, a in cer te za e o
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des co nhe ci men to apri o rís ti co do uni ver so con cre to
dos be ne fi ciá ri os im pos si bi li tam que se de fi na, de for -
ma ine quí vo ca, as con tra ga ran ti as a se rem por eles
ofe re ci das, sem que, para tan to, não se in cor ra em re -
a is res tri ções quan to a efi cá cia e o ple no al can ce da
ge ra ção de em pre go pre ten di da.

Nes se con tex to, fica cla ro e evi den ci a do que o
aces so ao cré di to por par te do mi cro em pre en de dor
está na di re ta de pen dên cia da pres ta ção de ga ran ti as 
pelo po der pú bli co, que, por sua vez, como en fa ti za -
do, re quer a ex clu são des sa mo da li da de de as sis tên -
cia fi nan ce i ra da su je i ção às nor mas que dis ci pli nam
as con ces sões de ga ran ti as por par te de es ta dos e
mu ni cí pi os. É o que pre ten de mos com a pro po si ção
que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Ney Su as su na.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. SF. Nº 267/2001

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Exmº Sr
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Em 6 de de zem bro úl ti mo, foi apro va do o Pro je to 

de Lei do Se na do nº 175, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Pa u lo Har tung, que dis põe so bre a atu a li za ção
mo ne tá ria dos va lo res ex pres sos em re a is na Lei nº
9.250, de 26 de de zem bro de 1995, que al te ra a le gis -
la ção do Impos to so bre a Ren da das pes so as fí si cas,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido re me ti da a esta Casa em 22 de fe ve -
re i ro do cor ren te  ano, so li ci to as ges tões de V. Exª no
sen ti do de que dê pri o ri da de à apre ci a ção da re fe ri da
ma té ria.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 68/1

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Wal -

deck Orne las, para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te
par ti do na 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 2.076-35, de
27-3-2001, que ”Alte ra a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT, para dis por so bre o tra ba lho a tem po
par ci al, a sus pen são do con tra to de tra ba lho e o pro -
gra ma de qua li fi ca ção pro fis si o nal, mo di fi ca as Leis
nºs 4.923, de 23 de de zem bro de 1965, 6.321, de 14
de abril de 1976, 6.494, de 7 de de zem bro de 1977,
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, e 9.601, de 21 de ja -
ne i ro de 1998, e dá ou tras pro vi dên ci as, fi can do as -
sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Wal deck Orne las          Mo za ril do Ca val can ti
Ma ria do Car mo Alves        Ge ral do Althoff

Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se nhor Se na dor Wal deck Orne las,
como ti tu lar, para in te grar a Co mis são Mis ta in cum bi da 
de apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.076-35, de con for -
mi da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 69/1 

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Jo -

nas Pi nhe i ro, para ocu par, como su plen te, a vaga
des te par ti do na 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 2.097-38, de
27-3-2001, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, que dis põe so bre os pla nos pri va dos de as -
sis tên cia à sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do
as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res                Su plen tes
Car los Pa tro cí nio        Jo nas Pi nhe i ro
José Agri pi no                     Bel lo Par ga
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Aten ci o sa men te, Se na dor Hugo Na po leão, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se nhor Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
como su plen te, para in te grar a Co mis são Mis ta in cum -
bi da de apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.097-38, de
con for mi da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 70/01

Bra sí lia, 29 de mar co de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Wal -

deck Orne las, para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te
par ti do na 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 2.102-29, de
27-3-2001, que “Acres ce e al te ra dis po si ti vos das
Leis nºs 8.437, de 30 de ju nho de 1992, 9.028, de 12
de abril de 1995, 9.494, de 10 de se tem bro de 1997,
7.347, de 24 de ju lho de 1985, 8.429, de 2 de ju nho de 
1992, 9.704, de 17 de no vem bro de 1998, do De cre -
to-Lei nº 5.452, de lº de maio e 1943, das Leis nºs
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, e 4.348, de 26 de ju -
nho de 1964, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim 
cons ti tu í da:

Ti tu la res                Su plen tes
Ber nar do Ca bral          Ro meu Tuma
Wal deck Orne las         Mo re i ra Men des

Aten ci o sa men te, – Hugo Na po leão, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre -
si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Wal deck Orne las,
como ti tu lar, in di ca do pela Li de ran ça do PFL, para
com por a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a
Me di da Pro vi só ria n.º 2.102-29, de 2001, de con for -
mi da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.. 

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 071/01

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José
Co e lho, para ocu par, como su plen te, a vaga des te
partido na 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 2.103-39, de 27-3-2001,
que “Dis põe so bro ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te sou -
ro Na ci o nal e as en ti da des que men ci o na, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res     Su plen tes
Ro meu Tuma      José Co e lho
Ma ria do Car mo Alves   José Agri pi no

Aten ci o sa men te, – Hugo Na po leão, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor José Coê lho, como su -
plen te, in di ca do pela Li de ran ça do PFL, para com por
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro -
vi só ria n.º 2.103-39, de 2001, de con for mi da de com o
ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 072/01

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Agri pi no para ocu par, como su plen te, a vaga des te
par ti do na 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 2.109-50, de
27-3-2001, que “Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 1941, das Leis nº 
4.504, de 30 de no vem bro de 1964, 8.177, de 1º de
mar ço de 1991, 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, e
dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res           Su plen tes
Ber nar do Ca bral        Edi son Lo bão
Car los Pa tro cí nio          José Agri pi no

Aten ci o sa men te, – Hugo Na po leão, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor José Agri pi no, como su -
plen te, in di ca do pela Li de ran ça do PFL, para com por
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro -
vi só ria n.º 2.109-50, de 2001. 
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So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 515-L-PFL/2001

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia a De pu ta da Cel ci ta

Pi nhe i ro para, como mem bro su plen te, fa zer 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 2.118-29, de 27 de mar ço de  2001,  que
“Esta be le ce cri té ri os para a con so li da ção, a as sun -
ção e o re fi nan ci a men to, pela União, da dí vi da pú bli ca 
mo bi liá ria e ou tros que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da -
de dos Mu ni cí pi os”, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Pe -
dro Pe dros si an.

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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1996

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 1996,
ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Wal -
deck Orne las, que acres ce § 5º ao art. 64 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, com o se guin te teor:
Art. 64 § 5º: “Terá iní cio pelo Se na do a dis -
cus são e vo ta ção dos Pro je tos que in ter fi -
ram nas re la ções fe de ra ti vas”, ten do

Pa re cer sob nº 277, de 1997, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, fa -
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão deliberativa ordinária de 24 de outubro de
1997.

Pas sa-se à vo ta ção.

De acor do com o dis pos to no art. 60, §2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, c/c art. 288, II, do Re gi men to

Inter no, a ma té ria de pen de, para a sua apro va ção, do
voto fa vo rá vel de três quin tos da com po si ção da
Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele -
trô ni co.

Vo ta ção da Emen da nº 1, da CCJ, subs ti tu ti vo,
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra o Se na dor Jef -
fer son Pé res.

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, o
Se na do fi cou, de cer ta for ma, in fe ri o ri za do pelo
dis po si ti vo da Cons ti tu i ção que tor na obri ga tó rio o
iní cio de tra mi ta ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos
dos pro je tos de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo. E os
pro je tos mais im por tan tes, mais subs tan ci o sos
são re al men te os en vi a dos pelo Go ver no Fe de ral,
por que são ela bo ra dos por um cor po téc ni co que
con se gue fa zer mu i tas ve zes – nem sem pre – pro -
je tos de boa qua li da de. E tam bém por que vá ri as
pro po si ções são de com pe tên cia pri va ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca. 

Com o iní cio obri ga tó rio pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, es ses pro je tos já che gam aqui, por -
tan to, para a re vi são. E como acon te ce fre qüen te -
men te, Sr. Pre si den te, vo tam-se pro je tos che i os
de de fe i tos, im per fe i tos, e este Se na do não cor ri -
ge, não re ti fi ca, sob a ale ga ção de que é pro je to
ur gen te e que o re tor no à Câ ma ra dos De pu ta dos
atra sa ria, re tar da ria mu i to a sua trans for ma ção em 
lei. Por isso, Sr. Pre si den te, é que digo que o Se -
na do fi cou de cer ta for ma in fe ri o ri za do no pro ces -
so le gis la ti vo. Vem ago ra o Se na dor Wal deck
Orne las cor ri gin do ou re du zin do essa de si gual da -
de me di an te essa emen da, con tra a qual eu nada
te nho, Se na dor, mas me pa re ce que me lhor se ria
a emen da à Cons ti tu i ção já apro va da na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – não me 
lem bro se tam bém pelo Ple ná rio, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que es ta be le ce a al ter -
nân cia. Os pro je tos de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti -
vo ini ci ar-se-ão al ter na da men te pela Câ ma ra e
pelo Se na do. Esse pro je to não co li de exa ta men te
com o seu. Não são ex clu den tes, mas o de V. Exª,
me per mi ta, tem tam bém o de fe i to de não ser mu i -
to pre ci so, por que acre di to que se vão es ta be le cer 
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dis cus sões so bre o que in ter fe re com as re la ções
fe de ra ti vas. Enquan to o do Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, não há dú vi da al gu ma, es ta be le ce que será lá
e cá, lá e cá, al ter na da men te. 

Des sa for ma, se re al men te o pro je to de V. Exª,
Se na dor Wal deck Orne las, for vo ta do hoje, voto fa -
vo ra vel men te, mas gos ta ria que fos se dada pri o ri da -
de à emen da do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, se ela
ain da não ti ver sido apro va da nes te Ple ná rio. Na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia te nho
cer te za de que foi. 

Era o que eu ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son
Pé res, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Ape lo 
aos Srs. Se na do res que es te jam em seus ga bi ne tes
ou em ou tras de pen dên ci as do Se na do para que ve -
nham ao ple ná rio, por que te re mos vo ta ção no mi nal.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, tra ta-se de uma
emen da que apre sen tei em fe ve re i ro de 1996. 

Des de en tão, te nho tido pre o cu pa ção cons tan -
te e per ma nen te em di fe ren ci ar, exa mi nar e va lo ri zar 
a par ti ci pa ção e o pa pel do Se na do Fe de ral como
casa da Fe de ra ção. 

É por isso que to mei como cri té rio, no es ta be -
le ci men to des ta ex ce ção à re gra ge ral, que é o iní cio 
de tra mi ta ção das ma té ri as pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos, a pro pos ta de que os as sun tos de na tu re za
fe de ra ti va que in te res sem de ter mi na da men te a um
ou mais Esta dos te nham o iní cio de sua tra mi ta ção
pelo Se na do Fe de ral.

Isso me pa re ce não ape nas aten der ao que
de fen de o Se na dor Jef fe son Pé res, cu jas pa la vras
agra de ço, como tam bém tem sido um tema cons tan -
te das dis cus sões que te nho tido com o Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que tra ba lha tam bém com a pre o cu -
pa ção de não ter mos um sis te ma em que as duas
Ca sas con cor ram nas mes mas ma té ri as, uma fun ci -
onando como re vi so ra da ou tra. De ve mos pro cu rar 
en fa ti zar aque les itens que di zem res pe i to a uma

com pe tên cia pri va ti va e es pe cí fi ca do Se na do Fe -
de ral. De modo que são as pec tos que se com ple -
men tam, es ses da ob ser va ção do Se na dor Jef fer -
son Pé res e os da pro pos ta do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra. 

Esse pro je to me re ceu pa re cer e aná li se pro -
fun da fe i ta por um dos gran des ju ris tas que ocu pa -
ram ca de i ra nes ta Casa, Se na dor Jo sap hat Ma ri nho. 
S. Exª que exer ceu até a le gis la tu ra pas sa da o seu
man da to e fun da men tou o pa re cer ci tan do vá ri os ju -
ris tas de re no me no que diz res pe i to à ques tão fe de -
ra ti va e à na tu re za das re la ções en tre a União e os
Esta dos mem bros. 

Con si de ro, ain da que a emen da do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra te nha sido apro va da e en ca mi nha da 
à Câ ma ra, a pos si bi li da de que lhe seja dado lá um
en ca mi nha men to con jun to. O im por tan te é que se
che gue a uma re vi são des sa ques tão e que se pos -
sa, cada vez mais e de modo afir ma ti vo, for ta le cer e 
va lo ri zar o pa pel do Se na do par ti cu lar men te no que
diz res pe i to às ati vi da des fe de ra ti vas, ao for ta le ci -
men to da Fe de ra ção. Esse me pa re ce o ob je ti vo fun -
da men tal que deve ser bus ca do por to dos nós, Se -
na do res. Por essa ra zão peço o apo io de to dos a
essa emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

As Li de ran ças po de rão ori en tar as suas res -
pec ti vas Ban ca das.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro en ca mi -
nha o voto “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – O
PSDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM) 
– Sr. Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PSB, o PFL, o PSDB, o PMDB e o Blo co en ca mi -
nham o voto “sim”.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.
Vo ta ram SIM 66 Srs. Se na do res.
Não hou ve voto con trá rio.
Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 66.
Apro va da a Emen da nº 1, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Subs ti tu ti vo.
Fica pre ju di ca da a pro pos ta.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia, para a re da ção para o se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor an te ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

Da Co mis são de Constituição
Justiça E Cidadania

PARECER Nº 128, DE 2001 

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7
de 1996.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção fi nal, para o se gun do tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 1996,
que acres cer § 5º ao art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral
com o se guin te teor:

Art. 64. § 5º “Terá iní cio pelo Se na do a dis cus -
são e vo ta ção dos Pro je tos que in ter fi ram nas re la -
ções fe de ra ti vas.”

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ber nar do Ca bral, Pre si den te –  Fran ce li no Pe -
re i ra, Re la tor – José Edu ar do Du tra – Ma ria do Car -
mo Alves – Álva ro Dias – Osmar Dias – Ro ber to Re -
quião – Anto nio Car los Ma ga lhães – José Fo ga ça –
Pe dro Piva – Car los Pa tro cí nio – He lo i sa He le na.

ANEXO AO PARECER Nº 128, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2001

Alte ra o ca put do art 64 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, acres cen do-o de § 5º.

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 ca put do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“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,
dos Tri bu na is Su pe ri o res, do Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca e dos ci da dãos te -
rão iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos, res -
sal va do o dis pos to no § 5º des te ar ti go.”
(NR)

“............................................................”

Art. 2º O art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do § 5º.

“§ 5º Te rão iní cio no Se na do Fe de ral a
dis cus são e a vo ta ção dos pro je tos de lei que
tra tem de as pec tos ati nen tes à es tru tu ra fe de -
ra ti va do Esta do e que in te res sem, de ter mi na -
da men te, a um ou mais Esta dos.” (AC)*

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te,
para o se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 1999
 COMPLEMENTAR
(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 213, de
1999-Complementar, de au to ria do Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros, que al te ra o in ci so V 
do art. 1º da Lei Com ple men tar nº 64, de 18
de maio de 1990 (ca sos em que ocor re ine -
le gi bi li da de), ten do

Pa re cer sob nº 206, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, 
com Emen da nº 1-CCJ, que ofe re ce, e abs -
ten ção do Se na dor Ber nar do Ca bral.

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 pro -
po si ção.

Pas sa-se à dis cus são em con jun to do pro je to e
da emen da em tur no úni co.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
dis cu tir.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) - Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros por
dez mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to tra ta
da ine le gi bi li da de do Se na dor quan do con cor rer ao car -
go de Se na dor, es tan do ele no meio do man da to.

Qu e ro di zer que con si de ro ab so lu ta men te nor -
mal o Se na dor da Re pú bli ca ser can di da to a Go ver -
na dor do seu Esta do, con si de ro ab so lu ta men te nor -
mal o Se na dor da Re pú bli ca ser can di da to a Pre si -
den te da Re pú bli ca, mas não con si de ro que man te -
mos a iso no mia da dis pu ta com um Se na dor sen do,
no meio de seu man da to, can di da to a Se na dor. O De -
pu ta do Esta du al pode par ti ci par da re e le i ção, pois ele 
dis pu ta a re e le i ção ao fi nal do seu man da to. O meio
do man da to não é a data de re e le i ção do Se na dor. A
data de re e le i ção de Se na dor é ao fi nal dos oito anos
de man da to.

A mi nha in ten ção com este pro je to de lei é in tro -
du zir uma me di da éti ca para que pos sa mos man ter a
iso no mia da dis pu ta. De acor do com as atu a is re gras,
a iso no mia pode ser que bra da a par tir do ins tan te em
que o Se na dor, es tan do no meio de seu man da to,
pode per fe i ta men te - não es tou di zen do que vai fa zer
isso - as se gu rar ao lí der mu ni ci pal, ao pre fe i to mu ni ci -
pal, que aqui, na luta do Orça men to da União, vai ten -
tar con so li dar re cur sos para vi a bi li zar o de sen vol vi -
men to da que le mu ni cí pio. 

Di an te des sa pos si bi li da de, pro po nho - com a
tran qüi li da de de quem será, no Esta do do Mato Gros -
so, o úni co na con di ção de vi ver 2002 no meio de seu
man da to - essa pe que na cor re ção na lei. Que o Se na -
do da Re pú bli ca dê o exem plo e mos tre que não quer
pri vi lé gi os para que brar a iso no mia de uma dis pu ta
ele i to ral.

Faço um ape lo à Casa. Não es tou li mi tan do di re -
i to po lí ti co de ne nhum Se na dor, mas ape nas lu tan do
para que a dis pu ta seja ex tre ma men te iso nô mi ca.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
pelo pra zo de dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL -
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, na mes ma li nha de ra ci o cí nio do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que ro em pres tar o meu apo io
a este pro je to. Fa ço-o por en ten der que não ape nas

esta al te ra ção, mas mu i tas ou tras al te ra ções no que
diz res pe i to à ques tão da ine le gi bi li da de têm que ser
fe i tas por esta Casa. Uma de las é esta que aduz o Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

A me di da é de ex tre ma jus ti ça, Sr. Pre si den te.
Não con si de ro ra zoá vel que se per mi ta àque le que foi 
ele i to para um man da to de oito anos, no mo men to em 
que ain da dis põe de qua tro anos, exa ta men te no
meio do seu man da to, po der dis pu tar um novo man -
da to, de i xan do o res tan te do man da to que lhe foi con -
fe ri do pelo povo para o seu su plen te. Esta é uma pro -
vi dên cia sa ne a do ra, éti ca e im por tan te para o Se na -
do da Re pú bli ca. Sou to tal men te fa vo rá vel, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, à co lo ca ção de V. Exª.

Já pas sou da hora de esta Casa se ma ni fes tar
so bre ou tras es pé ci es de ine le gi bi li da des que per ma -
ne cem tan to na nos sa Cons ti tu i ção quan to na pró pria
lei. Quem é que pode en ten der uma le gis la ção que
per mi te, por exem plo, o que ocor reu re cen te men te na 
ci da de de Ana pó lis? Lá, o ex-Governador Hen ri que
San til lo con cor reu à Pre fe i tu ra con tra seu ir mão, o
ex-Deputado Fe de ral Ade mar San til lo. Pois bem, Sr.
Pre si den te, um de les ven ceu o ple i to e foi ele i to Pre fe -
i to de Aná po lis e, como pre fe i to ele i to, ad qui riu o di re i -
to de con cor rer a re e le i ção. Mas o ex-Governador
Hen ri que San til lo, pela úni ca e ex clu si va ra zão de ser
seu ir mão, ten do com ele dis pu ta do o man da to, tor -
nou-se ine le gí vel. Ou seja, duas pes so as se apre sen -
tam como ap tas a par ti ci par de um ple i to; uma de las
lo gra êxi to e se ele ge e o ou tro é con de na do, pre li mi -
nar men te, a não po der con cor rer mais. Enquan to
isso, o ou tro, ele i to, tem o di re i to de con cor rer a re e le i -
ção.

Sr; Pre si den te, a ver da de é que, ao apro var mos
a re e le i ção, fi cou no cor po da Cons ti tu i ção uma sé rie
de pen du ri ca lhos que são ver da de i ros ab sur dos. Faz
mu i to bem o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ao su ge -
rir essa mo di fi ca ção; ela evi ta que o de ten tor de man -
da to de oito anos, na me ta de de seu man da to, pos sa
ple i te ar mais oito anos quan do ele ain da dis põe de
qua tro anos. Por tan to, a al te ra ção na le gis la ção é per -
fe i ta men te ca bí vel. A pro pos ta é éti ca, é mo ral, é sa -
ne a do ra e é be né fi ca para esta Casa. 

Faço es ses co men tá ri os por que en ten do que
esta Casa não deve fi car ape nas nes ta me di da. De ve -
mos ana li sar essa ques tão da ine le gi bi li da de como
um todo e sub tra ir, seja da Cons ti tu i ção ou da pró pria
lei, aqui lo que res tou de po is de ter mos apro va do a
tese da re e le i ção.

É pre ci so que esta Casa es tu de o pro ces so da
re e le i ção como um todo e faça uma ade qua ção na le -
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gis la ção da ine le gi bi li da de, pois ela con tém al guns
ab sur dos, al guns res quí ci os, al guns pen du ri ca lhos
que res ta ram de po is que dela se ti rou uma par te, o
ca put, e se de i xa ram al guns in ci sos que hoje fe rem
di re i tos lí qui dos e cer tos.

Por tan to, gos ta ria de ma ni fes tar a mi nha po si -
ção pes so al fa vo rá vel à pro pos ta do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, como está re gis tra do em nos sa
Ordem do Dia, abs ti ve-me de vo tar na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O que o pa re cer re gis tra, em de ter mi na da al tu -
ra, está as sim va za do:

É a hi pó te se de que tra ta este pro je to, em vir tu -
de da qual um Se na dor da Re pú bli ca, numa ele i ção
em que não põe a jul ga men to o seu man da to, não
cor re ma i o res ris cos, a não ser uma der ro ta ele i to ral
sem sig ni fi ca do, por que não lhes tira o man da to. 

Entre tan to, tra ta-se de uma ele i ção para o mes -
mís si mo car go. Ele i to, terá mais oito anos; não ele i to,
dis po rá dos seus qua tro anos res tan tes. E o fiz pela
abs ten ção, não por esse as pec to que, em ver da de,
tem a sua pro ce dên cia. Mas quan do se con vo cou a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te fo ram ele i tos Se na -
do res com ab so lu ta de mons tra ção da von ta de po pu -
lar. Aque les vo tos di zi am que que ri am tais e tais can -
di da tos como Se na do res Cons ti tu in tes. Acon te ce que 
vi nham de man da tos an te ri o res, por tan to, ain da com
qua tro anos, Se na do res que não ti nham esse res pal -
do.

Um Se na dor pelo Ama zo nas, o sa u do so Se na -
dor Fá bio Lu ce na, achan do que não ti nha le gi ti mi da -
de cons ti tu in te, foi ao povo e con cor reu ao Se na do
para le gi ti mar a sua ele i ção como Cons ti tu in te. Se
esse pro je to es ti ves se apro va do àque la al tu ra, ele
não te ria le gi ti mi da de, de acor do com o seu ra ci o cí -
nio, para vol tar ao Se na do como Cons ti tu in te. 

Esse as pec to, Sr. Pre si den te, le vou-me a vo tar
pela abs ten ção. Não fi ca ria em paz co mi go mes mo se 
con tri bu ís se para im pe dir que, no fu tu ro, um as sun to
des sa na tu re za se re pe tis se. Em se re pe tin do, isso
ge ra ria um di le ma da cons ciên cia da que le que gos ta -
ria de ver o seu man da to de vi da men te res pal da do
pelo povo, sem, no en tan to, po der fa zê-lo.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, por me pa re cer
mu i to mais éti co, mo ral e, so bre tu do, res pon sá vel
pela von ta de po pu lar, é que man te nho a mi nha po si -
ção de abs ten ção. E quan do V. Exª de ter mi nar que
seja le va da ao qua dro, re gis tra rei o meu voto pela
abs ten ção, man ten do a mi nha po si ção co e ren te na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Ba ra lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, que ro me pro nun ci ar es pe ci al men -
te em aten ção ao Se na dor Ber nar do Ca bral, já que
como au tor do pa re cer fa vo rá vel a essa pro pos ta do
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, lem brei-me, na dis -
cus são da ma té ria, do fe i to do sa u do so Se na dor Fá -
bio Lu ce na, de quem tive a hon ra de ser co le ga nes ta
Casa.

É cla ro que uma Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu -
in te jus ti fi ca ria, na que las cir cuns tân ci as, ple na men te
o ges to do Se na dor. Mas S. Exª não es ta ria im pe di do
de fa zê-lo, Se na dor Ber nar do Ca bral, por que tive
esse cu i da do ao apre sen tar à pro pos ta do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros uma emen da que diz o se guin -
te: os Se na do res que es ti ve rem no meio do man da to,
sal vo se re nun ci a rem ao mes mo até a data da con -
ven ção par ti dá ria – e o Se na dor Fá bio Lu ce na teve a
gran de za de re nun ci ar o seu man da to para dis pu tar a
ele i ção.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – S. Exª não
re nun ci ou.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Não 
re nun ci ou? A in for ma ção que ti nha é que ti nha re nun -
ci a do. Mas de qual quer for ma S. Exª te ria a opor tu ni -
da de de con cor rer a uma nova ele i ção re nun ci an do o
man da to, e cer ta men te o fa ria. Eu, que o co nhe ci,
pos so afir mar que, pela ou sa dia, pelo des te mor, cer -
ta men te o fa ria, se ne ces sá rio, para, como que ria, ser 
Cons ti tu in te com a le gi ti mi da de do voto das ur nas. 

Por tan to, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, Srªs
e Srs. Se na do res, o nos so pa re cer leva em con si de ra -
ção es pe ci al men te a eli mi na ção de uma si tu a ção an -
ti-isonômica, per mi tin do a li su ra, a trans pa rên cia e a
iso no mia do pro ces so ele i to ral, sem fa vo re ci men tos a 
quem even tu al men te de ten tor de um man da to de se -
na dor pos sa op tar por con quis tar um man da to de oito
anos sem cor rer qual quer ris co.

Essa ma té ria não exi ge ma i or pro fun di da de de
dis cus são. É uma ma té ria sin ge la até e, por isso, por
eco no mia de tem po, de i xa mos de abor dar ou tros as -
pec tos des sa ques tão.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 5  05337



O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Álva ro Dias, em bo ra con si de re mu i to opor tu na a
pro pos ta, gos ta ria de ofe re cer uma pos sí vel su ges tão 
a V. Exª, Re la tor que é da ma té ria. Qu an do di a lo ga va
V. Exª com o Se na dor Ber nar do Ca bral e ci tou o caso
do Se na dor pelo Ama zo nas, dei-me con ta de que tal -
vez o Se na dor Fá bio Lu ce na, por que rer ser ele i to
Cons ti tu in te, dis por-se-ia mes mo a re nun ci ar ao seu
man da to, anun ci an do-o na data da con ven ção par ti -
dá ria, para que pu des se en tão ser es co lhi do por seu
par ti do. Mas o que ve nho su ge rir a V. Exª, para um
caso se me lhan te, é que fos se pos sí vel anun ci ar a re -
nún cia, por oca sião da data da con ven ção par ti dá ria,
sen do que ela só va le ria para o fi nal dos pri me i ros
qua tro anos de man da to Por que ra zão? Por que nor -
mal men te a con ven ção par ti dá ria para a es co lha dos
can di da tos ao Se na do se dá com bas tan te an te ce -
dên cia, por vol ta de abril – por tan to a oito me ses do fi -
nal dos pri me i ros qua tro anos de man da to –, e co in ci -
de com a es co lha do can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. Ora, se uma pes soa tem a de fe sa do in te res -
se pú bli co e o ide al de ser vir como sua ca u sa ma i or,
como era o caso do Se na dor Fá bio Lu ce na, tal vez es -
ti ves se dis pos to a re nun ci ar aos qua tro anos se guin -
tes para dis pu tar e dar ma i or le gi ti mi da de ao seu
man da to, por exem plo, por oca sião da Cons ti tu in te.
Mas será que não se ria o caso de per mi tir a ele que a
re nún cia fi cas se vá li da para o dia em que se ini ci a ria
o novo man da to? Esta é a su ges tão que en ca mi nho a
V. Exª: de pe que no aper fe i ço a men to de re da ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço a su ges tão do Se na dor Edu ar do Su plicy.
No en tan to, não há mais tem po há bil para essa al te ra -
ção, já que es ta mos no pro ces so de vo ta ção da ma té -
ria. De qual quer ma ne i ra, sa be mos que a par tir da
con ven ção ini cia-se a cam pa nha ele i to ral, e ob vi a -
men te de po is da ele i ção res ta ria pou co tem po de
man da to.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª me per mi te um apar te, já que ce -
deu ao Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se
a Pre si dên cia per mi tir, com pra zer.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Ma ni fes tan -
do des de logo a mi nha sim pa tia pela pro po si ção, tam -
bém te nho uma pre o cu pa ção que é se me lhan te à do
Se na dor Edu ar do Su plicy e à do Se na dor Ber nar do

Ca bral, mas não re co men da ria que a emen da fos se
aque la pro pos ta pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, ou
seja, um anún cio de re nún cia e uma efe ti va re nún cia
oito me ses de po is, ou pos te ri or men te, ao fi nal do
man da to efe ti va men te. A su ges tão que fa ria é que a
ex ce ção, ou seja, o caso em que pode con cor rer no
meio do man da to é aque le que o ple i te an te seja o su -
plen te que te nha as su mi do em ca rá ter de fi ni ti vo ou
por mor te ou por re nún cia do de ten tor ti tu lar do man -
da to po de ria con cor rer. No caso de o ti tu lar re nun ci ar
ou fa le cer na pri me i ra me ta de do man da to e o su plen -
te que as su mir - em ca rá ter de fi ni ti vo - de se jar sub -
me ter ao cri vo po pu lar a le gi ti mi da de da sua re pre -
sen ta ção, po de rá fa zê-lo, como ocor reu com o fa le ci -
do Se na dor Fá bio Lu ce na, de quem fui co le ga e con -
tem po râ neo nes ta Casa. A mim me pa re ce ria a so lu -
ção mais jus ta e, com isso, te ría mos o apo io, a apro -
va ção e o voto do Se na dor Ber nar do Ca bral, que le -
van ta uma ques tão pro ce den te: caso um su plen te
que te nha as su mi do por mor te do ti tu lar em meio à
pri me i ra me ta de do man da to – pri me i ro, se gun do ou
ter ce i ro ano de man da to – de se je sub me ter ao povo a 
le gi ti mi da de da sua re pre sen ta ção na me ta de do
man da to, não po de rá fa zê-lo, por que es ta rá na me ta -
de do man da to. Essa a ex ce ção que eu fa ria no caso
de su plen te que te nha as su mi do em ca rá ter de fi ni ti vo. 
É cla ro que ago ra só po de ria ser uma emen da com 27 
as si na tu ras, por que se tra ta de emen da à pro pos ta de 
emen da cons ti tu ci o nal. Então, há ne ces si da de de um
acrés ci mo de tex to com mais 27 as si na tu ras, o que é
tec ni ca men te pos sí vel, mas fa ti ca men te di fí cil. Na mi -
nha opi nião a so lu ção te ria que ser esta, ex ce to a do
su plen te que ti ves se as su mi do em ca rá ter de fi ni ti vo.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – O
ama du re ci men to da dis cus são leva a di ver sas su ges -
tões. Já hou ve vá ri as dis cus sões na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, mas, la men ta vel -
men te, as su ges tões não che ga ram no de vi do tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Álva ro Dias, a Pre si dên cia aler ta que o seu tem po
está es go ta do e so li ci ta a con clu são do seu pro nun ci -
a men to.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço à Pre si dên cia pela con des cen dên cia e
peço ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que me pe -
diu um apar te, que con si de re a de ter mi na ção da Pre -
si dên cia como obe diên cia ao Re gi men to da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy pelo pra zo
de dez mi nu tos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do Ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, que ro cum -
pri men tar os Se na do res Ante ro Paes de Bar ros e
Álva ro Dias pela pro po si ção e pelo aper fe i ço a men to,
de acor do com o qual o Se na dor, se qui ser se de di car
a um novo man da to ou a um man da to mais pro lon ga -
do, po de rá dis pu tar a nova ele i ção, cons ti tu in do um
aper fe i ço a men to do seu man da to.

Gos ta ria de fa zer ain da o re gis tro de ou tras ini ci -
a ti vas que es tão tra mi tan do na Casa vi san do dar le gi -
ti mi da de, sem pre com ma i or for ça, ao man da to do
Se na dor. Há ini ci a ti vas, como a do Se na dor Ma gui to
Vi le la e – acre di to - a do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, re -
la ti va men te ao ta ma nho do man da to, to das no sen ti -
do de en cur tar o man da to do Se na dor. Qu e ro di zer
que sou fa vo rá vel à idéia de re du zir o man da to, até
mes mo para qua tro anos, e fui co-autor da pro pos ta
do Se na dor Ma gui to Vi le la. Lem bro tam bém que, no
meu pri me i ro man da to, ten tei co lher as si na tu ras para
essa fi na li da de e não con se gui, mas ago ra a pro pos ta 
está tra mi tan do.

A ou tra pro pos ta re fe re-se à ele i ção dos su plen -
tes. Apre sen tei pro pos ta, que está na Co mis são e
con ti da no pa re cer do Se na dor Sér gio Ma cha do, vi -
san do jus ta men te a fa zer com que, quan do hou ver
ele i ção do Se na dor ti tu lar, para os car gos de su plen te 
tam bém haja es co lha di re ta. Nes sa oca sião, o ele i tor,
den tre até qua tro no mes, es co lhe ria o Pri me i ro Su -
plen te e o Se gun do Su plen te. Des sa ma ne i ra, os su -
plen tes se ri am ob je to do co nhe ci men to dos ele i to res
e se ria ele i tos di re ta men te por eles. 

O Se na dor Sér gio Ma cha do, por sua vez, apre -
sen tou uma nova idéia: no caso de ha ver o afas ta -
men to de um Se na dor, seja por fa le ci men to ou por
ele i ção para ou tro car go como o de Pre fe i to ou de Go -
ver na dor - por tan to quan do do afas ta men to de fi ni ti vo
do ti tu lar - o su plen te fi ca ria exer cen do seu man da to
até qual quer nova ele i ção, se jam mu ni ci pa is, es ta du -
a is ou na ci o na is. Nes ta oca sião, de ve rá, ne ces sa ri a -
men te, ha ver a ele i ção para aque le pos to de onde o ti -
tu lar se afas tou, po den do o Se na dor su plen te que o
subs ti tu iu con cor rer des sa ma ne i ra.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
PR) – V. Ex.ª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
PR) – Se na dor Edu ar do Su plicy, en ten do que a pre o -
cu pa ção do Se na dor José Fo ga ça, le van ta da há pou -
co é ab so lu ta men te jus ta. O que pre ten de o Se na dor

José Fo ga ça? Dar au to ri da de ao man da to de su plen -
te, quer di zer, na hi pó te se de o su plen te as su mir na
me ta de do pri me i ro man da to, en ten de o Se na dor
José Fo ga ça que da ria le gi ti mi da de ao man da to do
su plen te se ele con cor res se ao ple i to. Mas isso tra ria
um ou tro pro ble ma não aven ta do aqui: no caso, as su -
mi ria o se gun do su plen te por qua tro anos. Esta mos
en ten den do que o su plen te já tem le gi ti mi da de de su -
plen te. Se ele as su me no in ter va lo do pri me i ro man -
da to, de i xa de ser su plen te e pas sa a ser Se na dor e
tam bém de ve ria fi car im pe di do a não ser – en ten do
que o Re la tor foi sá bio ao pro por a re nún cia – que re -
nun cie para con cor rer ao mes mo car go. Enten do que
seja um aper fe i ço a men to da for ma de nos po si ci o nar -
mos aqui no Se na do da Re pú bli ca.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP) –
Lou vo a ini ci a ti va de V. Exª e es tou de ple no acor do.
Ape nas lem bro aqui es sas ou tras pro po si ções que
es pe ro que pos sam logo ser apre ci a das pelo Se na do
Fe de ral.

Mas sou in te i ra men te fa vo rá vel à pro pos ta de V.
Exª, aper fe i ço a da pelo Se na dor Álva ro Dias, Re la tor
da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão, pelo pra zo
de dez mi nu tos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não há dú vi da ne nhu ma de que a
pro pos ta apre sen ta da pelo no bre Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros traz, como já foi dito aqui, dis cu ti do e
de ba ti do, uma si tu a ção de iso no mia para com aque -
les ou tros que se en con tram em si tu a ção si mi lar com
re la ção à ine le gi bi li da de em ca u sa.

Qu e ro pon de rar, to da via, que sou al guém que
não pode, ab so lu ta men te, sal vo me lhor ju í zo, de fen -
der esse pro je to, por que eu fui can di da to no cur so do
man da to de Se na dor, exa ta men te no meio do man da -
to, e con si de ro que não se ria sin ce ro de mi nha par te
vo tar fa vo ra vel men te a essa pro pos ta. Entre tan to, tra -
ta-se de uma ini ci a ti va ex tre ma men te apre ciá vel, exa -
ta men te por essa si tu a ção, per so na lís si ma. Aliás,
isso vem sen do uma tra di ção do Di re i to Cons ti tu ci o -
nal bra si le i ro.

De mais a mais, in da go, por exem plo, como fi ca -
ri am os Srs. De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is se a
eles fos se es ten di da a pro i bi ção de can di da tu ra no
cur so dos seus man da tos. Se fos sem os De pu ta dos
Fe de ra is, Esta du a is ou Ve re a do res pro i bi dos de se
can di da ta rem a Pre fe i tos, no meio dos man da tos, fi -
ca ria di fí cil, por que seus man da tos são de qua tro
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anos, e a ele i ção para Pre fe i to ocor re exa ta men te
dois anos após a ele i ção de Ve re a do res, De pu ta dos
Esta du a is e De pu ta dos Fe de ra is. Se ria o mes mo que
se apli car a pro i bi ção a eles por iso no mia. Aí já se ria
um exa ge ro, a meu ver.

De tal sor te, Sr. Pre si den te, que, como Lí der da
mi nha Ban ca da, ab so lu ta men te não vou to lher o voto
dos com pa nhe i ros, nem mes mo re co men dar o voto
“não” ou o voto “abs ten ção”. Tam bém não vou re co -
men dar o “sim”, por que vo ta rei con trá rio à ma té ria. 

Por oca sião da vo ta ção, quan do V. Exª con fe rir
aos Lí de res a in di ca ção para as res pec ti vas Ban ca -
das, vou de cli nar o que ago ra es tou di zen do nes te
mo men to e nes te ins tan te. Mas não me sin to em con -
di ções pes so a is de es tar a fa vor des ta ma té ria por
me lhor mé ri to que ela te nha.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a aten ção do Se -
na dor Hugo Na po leão, por que en ten do que S. Exª
não tem mo ti vos para vo tar con tra, ci tan do o seu
exem plo pes so al.

O pro je to não veda ao Se na dor dis pu tar ele i ção
para um ou tro car go en quan to não ter mi nar seu man -
da to de Se na dor – e foi o que acon te ceu com o Se na -
dor Hugo Na po leão, que era Se na dor e dis pu tou o
man da to para Go ver na dor de seu Esta do. O pro je to
não visa im pe dir isso. Enten de mos que o Se na dor,
mes mo no exer cí cio do man da to, tem o di re i to de sub -
me ter seu nome a ou tro car go.

O pro je to mo di fi ca o Inci so V do art. 1º da Lei nº
64. Dis põe o atu al Inci so V: “São ine le gí ve is para o
Se na do Fe de ral”. E vêm as si tu a ções: os ine le gí ve is
dos car gos, em cada Esta do, etc. E é acres cen ta do,
pelo pro je to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros: “Os
Se na do res que es ti ve rem no meio do man da to”. Por -
tan to, a ques tão le van ta da pelo Se na dor Hugo Na po -
leão não pro ce de.

Por que de fen do o pro je to? É ló gi co que o Se na -
dor que está exer cen do seu man da to – foi ele i to por
oito anos – tem o di re i to de sub me ter ao povo de seu
Esta do seu ple i to para se can di da tar a Pre si den te da
Re pú bli ca, Go ver na dor, Pre fe i to ou qual quer ou tro
car go. Mas se é Se na dor e sub me te seu nome para
dis pu tar no va men te a vaga de Se na dor, sig ni fi ca, na
prá ti ca, que está co lo can do sob o jul ga men to da po -
pu la ção seu man da to de Se na dor. Se per de a ele i ção
para o man da to de Se na dor, no nos so en ten di men to,

ele re ce beu uma re pro va ção das ur nas para o man -
da to de Se na dor, no en tan to, ele con ti nua exer cen do
por mais qua tro anos esse mes mo man da to que ele
sub me teu à von ta de po pu lar e que a von ta de da po -
pu la ção não con ce deu. Além do que exis te um ou tro
as pec to, le van ta do pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, que é uma for ma de se es ta be le cer uma bar ga -
nha en vol ven do a ques tão dos su plen tes. Essa ques -
tão não vai ser re sol vi da nes se pro je to, por que exis -
tem ou tros pro je tos que tra tam de ele i ção de su plen -
tes, que é uma ou tra his tó ria. Mas a si tu a ção es drú xu -
la é a pes soa que foi ele i ta por oito anos e dis pu ta
uma ou tra ele i ção para um mes mo man da to. E aí ele
não vai ocu par a vaga que ele ocu pa va an tes; vai ocu -
par uma ou tra vaga de Se na dor, por mais oito anos, e
na vaga dele as su me o su plen te, o que es ta be le ce, a
meu ver, uma dis tor ção.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL - PI) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT -
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL - PI) – Agra de ço a V. 
Exª. Fi quei in te i ra men te aten to ao ra ci o cí nio de V. Exª; 
en ten di o es pí ri to da ma té ria. Estou fa lan do em ter -
mos ge ra is e, nes se sen ti do, como fui can di da to, cla ro 
que não à re e le i ção, mas ao Exe cu ti vo, pen so que
tam bém não está aque le que de se ja ser can di da to
num ou tro man da to pro i bi do, até por que já hou ve
exem plos nes ta Casa, in clu si ve ra ti fi ca dos pela pró -
pria opi nião pú bli ca, pela pró pria po pu la ção. Con cor -
do com a ar gu men ta ção, tan to que, quan do fa lei, eu
dis se que meu voto se ria pes so al, mas que a Ban ca -
da es ta va in te i ra men te li be ra da para vo tar de acor do
com a sua cons ciên cia. É uma ques tão per so na lís si -
ma: como fui can di da to no cur so do man da to, sei que
não está pro i bi do para o Go ver no, en ten di que, por
uma ques tão de com pa ra ção, não de ves se ser es ten -
di do. Agra de ço a V. Exª. Era o es cla re ci men to que eu
que ria pres tar a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Hugo Na po leão. Re al -
men te essa é uma ques tão de foro ín ti mo de V. Exª.
Eu es ta va pen san do que V. Exª es ta va ten do um en -
ten di men to di fe ren te em re la ção ao pro je to.

Por tan to, o Se na dor Hugo Na po leão dis se que
já há exem plos na his tó ria de Se na do res que se sub -
me te ram a uma ele i ção e ga nha ram ou tro man da to.
Há tam bém exem plos em sen ti do con trá rio: de Se na -
do res que o fi ze ram e não sa í ram vi to ri o sos nas ur -
nas. Exa ta men te em fun ção des sa dis tor ção que, a
meu ver, pode ser es ta be le ci da a par tir, prin ci pal men -
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te, da pos si bi li da de de der ro ta des se Se na dor que
sub me te o seu man da to ao cri vo das ur nas e, como
não te mos o efe i to do re call, quer di zer, se esta co lo -
ca ção do nome para ser can di da to, se ti ves se o efe i to
da que le que per des se a ele i ção per des se a sua vaga, 
tal vez pu des se ser o ca mi nho mais cor re to. Como não 
é as sim, en ten do que o pro je to do Se na dor Ante ro de
Bar ros tem pro ce dên cia e dis cor do da ar gu men ta ção
do Se na dor José Fo ga ça em re la ção ao su plen te,
por que este, a par tir do mo men to que as su me, de i xou 
de ser su plen te, é o ti tu lar. O que po de ria fa zer a cor -
re ção – e aí não há mais tem po, mas acho que Câ ma -
ra pode fa zer – se ria, em vez de ocor rer a re nún cia
an tes da con ven ção, como sem pre há a pos si bi li da de
de a pes soa per der a con ven ção – e aí se ria in jus to
que ele re nun ci as se ao man da to de po is que ele per -
des se a con ven ção –, o ide al se ria que o re gis tro da
can di da tu ra fos se acom pa nha do da re nún cia do
man da to. Nes te caso, ga ran tir-se-ia o di re i to de uma
pes soa dis pu tar a con ven ção, per dê-la e con ti nu ar
como Se na dor. Como não há mais pos si bi li da de de
emen da, cre io que uma pe que na cor re ção em re la -
ção ao pra zo para a re nún cia po de rá per fe i ta men te
ser fe i ta pela Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Voto a fa vor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra, pelo pra zo de dez mi nu tos, ao Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de ter con -
ce di do um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy na
opor tu ni da de em que S. Exª, fa lan do a res pe i to do
pro je to, men ci o na va a ques tão da du ra ção do man -
da to de Se na dor. Pro ce di a um le van ta men to, con -
sul tan do a si tu a ção de vá ri os pa í ses, e ve ri fi quei
que, em ne nhum país do mun do, em um Se na do
com tan tas com pe tên ci as, o Se na dor tem um man -
da to tão lon go. O Se na do que mais se apro xi ma do
nos so é o Se na do ame ri ca no. Lá, os Se na do res têm 
um man da to de seis anos. Cre io que esse é um
pon to so bre o qual nun ca nos de bru ça mos con ve ni -
en te men te. Não falo de cas sar o man da to de nin -
guém que foi ele i to. Co men ta-se, no mo men to, so -
bre re for ma po lí ti ca, so bre o fun ci o na men to do Con -
gres so. Fiz um es tu do ana li san do o de sem pe nho
dos Se na do res ao lon go dos oito anos de man da to
e ve ri fi quei que há uma que da sen sí vel da pro du ção 
de po is de cin co anos por que é evi den te que to dos
so mos se res hu ma nos e ter mi na mos às ve zes nos

aco mo dan do. Além dis so, há uma dis tân cia en tre re -
pre sen ta ção e re pre sen ta do. Pelo tem po de du ra ção 
do man da to, isso acon te ce. Ain da que se diga que o 
Se na dor é re pre sen tan te do Esta do, e não do povo,
isso é uma ques tão su til que, no dia-a-dia do nos so
de sem pe nho, não le va mos mu i to em con ta.

Sr. Pre si den te, apro ve i tei o de ba te para tra zer
essa con tri bu i ção. Já fiz um voto em se pa ra do a um
pro je to de emen da cons ti tu ci o nal que o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra está re la tan do. Algu mas ve zes
ten tei co lher as si na tu ras su fi ci en tes para uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que pu des se tra mi -
tar aqui. E o Se na dor Ma gui to Vi le la con se guiu re u -
nir as si na tu ras para uma pro pos ta que está em dis -
cus são.

Por úl ti mo, a pro pó si to ain da do pri me i ro item
da pa u ta de hoje, sou be que o Se na dor Jef fer son
Pé res fez re fe rên cia a uma pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal apre sen ta da por mim e re la ta da por S. 
Exª, sen do que já está apro va da. Ela tra ta das com -
pe tências do Se na do. Como está a si tu a ção hoje,
te mos o pa pel de Se na do res e De pu ta dos, es ta -
mos acu mu lan do as duas fun ções, por que po de -
mos fa zer tudo o que um De pu ta do pode e mais
al gu mas co i sas que o De pu ta do não pode. Pen so
que o Se na do de ve ria ter me nos com pe tên ci as,
mas, em com pen sa ção, elas de ve ri am ser ex clu si -
vas, o que tal vez aju das se no fun ci o na men to do
pro ces so le gis la ti vo. Sei que mu i tos es ta rão pen -
san do que as sim es ta re mos abrin do mão de po -
der, mas o que ter mi na acon te cen do é que o pro -
ces so le gis la ti vo se trans for ma em um nun ca aca -
bar. Essa é a ver da de. Pen so que de ve ría mos ter
me nos atri bu i ções, mas ex clu si vas do Se na do, so -
bre tu do as re la ci o na das à Fe de ra ção, aos Esta dos 
e à política in ter na ci o nal.

Sei que, para mu i tos, co me to he re sia ao fa lar
isso e pen sam que nun ca ve rei isso se con cre ti zar.
Em todo o caso, apro ve i to as cir cuns tân ci as do de -
ba te para afir mar que con si de ro im pro du ti vo ser mos 
De pu ta dos e Se na do res ao mes mo tem po. Se fôs -
se mos ape nas Se na do res, tal vez pu dés se mos ser
mais efi ca zes em nos sa atu a ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
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den te, Sras e Srs. Se na do res, tal vez este fos se o
mo men to de dis cu tir mos ou tras ques tões.

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra traz a esta Casa
um de ba te mu i to im por tan te so bre o pa pel do Se na -
do, o qual não cum pri mos. Se ja mos sin ce ros: não
res pe i ta mos e não cum pri mos o prin cí pio fe de ra ti vo, 
mes mo sen do cláu su la pé trea cons ti tu ci o nal. Não é
à toa que não te mos con di ção de dis cu tir a guer ra
fis cal, o ajus te fis cal, a au to no mia dos Esta dos e as
prer ro ga ti vas as se gu ra das aos che fes do Po der
Exe cu ti vo. Por tan to, nem cum pri mos o prin cí pio fe -
de ra ti vo, que é cláu su la pé trea cons ti tu ci o nal, nem
fa ze mos aqui lo que é a nos sa ra zão de exis tir, ou
seja, de fen der a Fe de ra ção. Fi ca mos como os mais
ido sos e ido sas, su pos ta men te mais ex pe ri en tes,
para re vi sar os fe i tos da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Então, tal vez fos se mes mo o mo men to de de -
ba ter o que é o Se na do. Mais cedo ou mais tar de,
cre io que es ta re mos dis cu tin do o uni ca me ra lis mo.

No es pa ço es pe cí fi co do Se na do, tal vez fos se
o mo men to de es tar mos dis cu tin do ou tras co i sas
que en vol vem o man da to de Se na dor: a ques tão da
iso no mia com a Câ ma ra dos De pu ta dos, para que
nos so man da to tam bém fos se de qua tro anos; a ida -
de mí ni ma es ta be le ci da, pois o fato de ser mos mais
ve lhi nhos ou ve lhi nhas não nos con fe re mais ma tu ri -
da de para re pre sen tar a Fe de ra ção, para fis ca li zar
os atos do Exe cu ti vo; a mu dan ça da for ma de es co -
lha do su plen te, que nem de ve ria ser vo ta do, ou
seja, o se gun do mais vo ta do é que de ve ria ser o pri -
me i ro su plen te.

Qu an to à iso no mia, há ou tro as pec to que esta
Casa tem de dis cu tir: a iso no mia na dis pu ta dos
che fes do Exe cu ti vo, di fí cil de se con cre ti zar nos ca -
sos de re e le i ção de Pre fe i to, de Go ver na dor ou do
Pre si den te da Re pú bli ca, pois o che fe do Exe cu ti vo
usa o apa ra to pú bli co, a má qui na pú bli ca para ma ni -
pu lar seus in te res ses ele i to ra is!

É exa ta men te por isso que, em bo ra o nos so
Lí der do Blo co vote fa vo ra vel men te, al guns de nós
cer ta men te se re mos li be ra dos. Eu, por exem plo, vou 
me abs ter des ta vo ta ção.

Qu e ria es tar dis cu tin do o pa pel do Se na do, o
man da to de Se na dor! Qu an to ao man da to, por mais
que seja pro pí cio fa zer isso, para mim se ria até cô -
mo do, por que, como dis pu to numa vaga só, a pior
dis pu ta que há - o Se na dor Re nan Ca lhe i ros e o Se -
na dor Te o to nio Vi le la dis pu tam em duas va gas, fi -
can do mais fá cil para eles -, se eu ago ra, no meio
do man da to, fos se dis pu tar com eles, se ria uma dis -

pu ta in te res san te, para que pu dés se mos nos sub -
me ter à von ta de po pu lar. To ma ra que te nha mos
essa opor tu ni da de em al gum mo men to.

Ago ra, se é para dis cu tir a iso no mia - o que
não es ta mos ten do a ca pa ci da de de fa zer -, esta
Casa tem obri ga ção de de ba ter so bre o afas ta men to 
dos Che fes do Exe cu ti vo, que não es tão aqui com
man da to de Se na dor, mas, sim, com o apa ra to pú -
bli co, com o apa re lho do Esta do, mon tan do ver da de -
i ros bal cões de ne gó ci os su jos para vi a bi li zar suas
re e le i ções!

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Amir Lan do, pelo
pra zo de dez mi nu tos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. No meu en ten der, 
esta ma té ria ne ces si ta ria de ma i or re fle xão. Até te -
nho a con vic ção de que uma si tu a ção par ti cu lar não 
pode mo ti var uma al te ra ção da nor ma cons ti tu ci o -
nal.

Não vou dis cu tir aqui se o man da to de Se na -
dor deve ser de seis ou de oito anos, ou se a com -
pe tên cia do Se na do é de ma si a da ou di mi nu ta. Qu e -
ro ape nas di zer que me ali nho ao pen sa men to do
Se na dor Ber nar do Ca bral: a mo di fi ca ção po de rá tra -
zer em seu bojo de ta lhes não de vi da men te ana li sa -
dos, como é a si tu a ção do su plen te. Te nho até uma
po si ção con trá ria: no que toca ao su plen te, te mos
de mu dar as re gras em vi gor.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, se en ten do que o
Se na dor pode con cor rer a De pu ta do Esta du al, Fe -
de ral, Go ver na dor e a Pre si den te da Re pú bli ca, uma 
vez que se sub me te ao ve re dic to po pu lar, não vejo
ra zão de or dem prá ti ca por que res trin gir a sub mis -
são de seu nome no va men te à von ta de po pu lar.

Nes sa cir cuns tân cia, eu me abs te nho, Sr. Pre -
si den te, de cla ran do as sim o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha,
pelo pra zo de dez mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, ini ci al men te re gis tro
todo o meu res pe i to à po si ção da Se na do ra He lo í sa
He le na, quan do se abs tém des ta vo ta ção por não
con si de rá-la es sen ci al ao apri mo ra men to do pro ces -
so ins ti tu ci o nal ora tra ta do no Con gres so Na ci o nal.
Por ou tro lado, con si de ro que es ta mos na obri ga ção 
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de de ba ter e vo tar qual quer ma té ria que seja apre -
sen ta da na Casa. Por isso, que ro ma ni fes tar-me so -
bre o mé ri to des te as sun to.

Estou con vic to de que se can di da tar a novo
man da to de Se na dor no meio da vi gên cia do man -
da to é, de fato, uma si tu a ção não mu i to pe cu li ar e
mo vi da mu i to mais - pa re ce-me - pela am bi ção, pela 
va i da de e por acer tos es pú ri os com su plen tes do
que, de fato, para aten der ao in te res se pú bli co.

Se esse fato acon te ceu em al guns Esta dos,
pode ocor rer em ou tro Esta do da Fe de ra ção. Não se 
tra ta de um fato iso la do, que diz res pe i to a ape nas
uma si tu a ção es pe ci al ou que es te ja atin gin do di re -
ta men te os in te res ses de ape nas um Par la men tar
na Casa ou de uma Ban ca da de de ter mi na do Esta -
do. Essa si tu a ção in te res sa ao Bra sil.

Se a Cons ti tu i ção nos con fe re um man da to de
oito anos, te mos o de ver de cum pri-lo ou de re nun -
ciá-lo. Logo, quem de nós de se jar con cor rer à ele i -
ção du ran te o man da to tem a prer ro ga ti va de re nun -
ci ar e can di da tar-se a um novo man da to de oito
anos, em igual da de de con di ções com os de ma is
can di da tos.

Como acre di to que esta Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal apri mo ra o pro ces so ele i to ral no nos -
so País, lou vo a ini ci a ti va do Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros e voto fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor
Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, con gra tu lo-me com o Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros, cuja pro pos ta é ab so lu -
ta men te cor re ta, pois pre en che uma la cu na que
exis tia e que per mi tia uma ex cres cên cia: qual quer
Se na dor po de ria de i xar seu fi lho ou es po sa como
su plen te para can di da tar-se no va men te ao Se na do
da Re pú bli ca. S. Exª fez bem. O pro je to su pre essa
la cu na, evi ta que esse erro seja co me ti do.

Hoje, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – e, aí, lem bran do a fala da Se na do ra He -
lo í sa He le na -, o Se na do fez jus ti ça, apro van do a
de sin com pa ti bi li za ção dos Mem bros do Exe cu ti vo
que se can di da tam. A Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia apro vou, por am pla ma i o ria, a
obri ga to ri e da de de quem está no Go ver no, na Pre -
fe i tu ra ou na Pre si dên cia da Re pú bli ca ter de re nun -
ci ar o man da to para dis pu tar a re e le i ção. Essa de ci -

são foi um avan ço, em bo ra eu ache que a re e le i ção
deva aca bar no Bra sil, de fato.

O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, por tan to, vota
fa vo ra vel men te à pro pos ta do Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
Encer ra da a dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção.

A Pre si dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que, em bo ra a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia não te nha atri bu í do ca rá ter
subs ti tu ti vo à Emen da nº 1, esta subs ti tui na ín te gra
o tex to do Pro je to de Lei do Se na do n.º 213, de
1999-Complementar.

Nes se sen ti do, em obe diên cia às dis po si ções
re gi men ta is, sub me te rei a re fe ri da emen da à de li be -
ra ção do Ple ná rio, em pri me i ro lu gar, uma vez que a 
sua apro va ção im pli ca rá a pre ju di ci a li da de da ma té -
ria.

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CCJ, que tem pre -
fe rên cia re gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o PPS en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) - Sr.
Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Blo co en ca mi -
nha o voto “sim”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, no PFL, o voto está li be ra do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, con si de ra mos a ques tão em aber to,
na Ban ca da do PMDB, mas meu voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia ape la para as Srªs e os Srs. Se na do res
que es te jam em seus ga bi ne tes ou em ou tras de -
pen dên ci as do Se na do que ve nham ao ple ná rio
para a vo ta ção no mi nal.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO 6.

Hou ve 10 abs ten ções.
To tal: 64 vo tos.
Apro va da.
Com a apro va ção da Emen da nº 1, fica pre ju di -

ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra, a fim de re di -

gir 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:

EMENDA Nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti va ao Pro je to de Lei do Se na do

nº 213/99 – Com ple men tar)

Dê-se à alí nea c do in ci so V do art. 1º a se guin te
re da ção:

“(...)
c) os se na do res que es ti ve rem no

meio do man da to, sal vo se re nun ci a rem ao
mes mo até a data da con ven ção par ti dá ria".

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

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 87, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro meu Tuma, 
que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar -
das mu ni ci pa is), ten do

Pa re cer sob nº 80, 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 Iris Re zen de, ofe re cen do
a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

So bre a mesa, re que ri men tos 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:

REQUERIMENTO Nº 167, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in -
ci so II, com bi na do com o art. 372 am bos
do Re gi men to Inter no, e se gun do o en ten -
di men to do Se na do ao apro var o Pa re cer

nº 296, de 1991 o adi a men to da dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 87, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da Cons -
ti tu i ção Fe de ral (com pe tên cia das guar das
mu ni ci pa is e cri a ção da guar da na ci o nal), a 
fim de que seja re e xa mi na da pela Co mis -
sao de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti fi ca ção

O re e xa me da Pro pos ta faz-se ne ces sá rio, em
vir tu de da in clu são, atra vés da Emen da nº 2, de Ple -
ná rio de ma té ria es tra nha ao ob je to da mes ma.

Sal vo me lhor ju í zo, en ten de mos que a ma té ria
ob je to da Emen da nº 2 deve cons ti tu ir pro po si ção em
se pa ra do, nos ter mos do art. 133, in ci so IV, do Re gi -
men to Inter no, de ven do ser sub me ti da au to no ma -
men te à de li be ra ção do Se na do, in clu si ve para que
ob ser ve os re qui si tos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is vi -
gen tes para tra mi ta ção de pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção, prin ci pal men te a pos si bi li da de de os
Se na do res exer ce rem seu di re i to de ofe re cer emen -
das, o que não foi pos sí vel até en tão, uma vez que se
tra ta, efe ti va men te de ma té ria nova.

Além dis so, tan to a Pro pos ta ori gi nal quan to a
Emen da nº 2 apro va das não de fi nem a su bor di na ção
hi e rár qui ca nem das guar das mu ni ci pa is, nem da
guar da na ci o nal, o que ocor re, por exem plo, com as
po lí ci as mi li ta res e cor po de bom be i ros mi li ta res, que
são su bor di na dos hi e rar qui ca men te ao Exér ci to.

São es sas, Se nhor Pre si den te e Se nho res Se -
na do res, as ra zões que jus ti fi cam o pe di do de re e xa -
me.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Ro meu
Tuma.

REQUERIMENTO Nº 168, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in -
ci so II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, com bi na do com o § 3º, in ci so II
do mes mo ar ti go, que seja re ti ra do de pa -
u ta a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 87 de 1999 com o in tu i to de que a mes -
ma seja re e xa mi na da pela Co mis são de
Cons ti tu i ção de Jus ti ça des ta Casa.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to visa o re e xa me da ma -
té ria e a re a li za ção de au diên ci as pú bli cas, por par te
da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça des ta Casa,
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para que as po lí ci as ci vil e mi li tar pos sam ex pres sar
sua opi nião so bre a ma té ria, vis to que os mes mos
são par te in trin se ca men te in te res sa da na ques tão
em tela como mos tram os fa xes re ce bi dos por meu
ga bi ne te, em ane xo.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti.

Urgen tís si mo

CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES
GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E DE

CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 
Ga bi ne te da Pre si dên cia

São Pa u lo, 29 de mar ço de 2001
Ofí cio nº CNCG-PM/CBM-005/01–Cir cu lar
Aos Se nho res Co man dan tes Ge ra is das PM
Ane xo: Tex to apro va do da PEC nº 87/1999.

Exce len tís si mo Se nhor,
Ten do em vis ta a apro va ção em pri me i ro tur no

no Se na do Fe de ral da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 87 de 1999, que tra ta da com pe tên cia da
Gu ar da Mu ni ci pal e da cri a ção da Gu ar da Na ci o nal e
con si de ran do que o as sun to é es tre ma men te com ple -
xo, de man dan do ma i o res es tu dos e dis cus sões, com
a par ti ci pa ção das Po lí ci as Mi li ta res, so li ci to a V.Exª o
má xi mo em pe nho em con ta tar os Se na do res des se
Esta do e ex pli car-lhe a ne ces si da de da re ti ra da da
ma té ria da pa u ta de vo ta ção em 2º tur no (iní cio das
dis cus sões pre vis to para 4-4-2001).

So li ci to, ain da, que seja esta Se cre ta ria Exe cu ti -
va in for ma da dos re sul ta dos dos con ta tos fe i tos an tes 
da data de iní cio das dis cus sões, para o ne ces sá rio
acom pa nha men to jun to ao se na do Fe de ral.

Sen do o que ha via para o mo men to, apro ve i to a
opor tu ni da de para apre sen tar pro tes tos de es ti ma e
con si de ra ção. – Ro ber to Alle gret ti, Cel. PM – Se cre -
tá rio Exe cu ti vo do CNCG.

GOVERNO DO ESTADO
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

Ga bi ne te do Co man do Ge ral
“Ama zô nia: Pa tri mô nio dos Bra si le i ros”

Ofí cio nº 73/GAB-CMDO/1

Boa Vis ta-RR, 2 de abril de 2001
Do: Exmo. Sr. Cel QOPM José Wil son da Sil va – Co -
man dan te Ge ral da PMRR.
Ao: Exmo. Sr. Dr. Fran cis co Mo za ril do Melo Ca val -
can ti – Se na dor do Esta do de Ro ra i ma.
Ass: So li ci ta ção

Ao cum pri men tar Vos sa Exce lên cia, sir vo-me
do pre sen te ex pe di en te para in for má-lo que foi apro -
va do em pri me i ro tur no no Se na do Fe de ral a Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 87 de 1999, que tra ta 
da com pe tên cia da Gu ar da Mu ni ci pal e da cri a ção da 
Gu ar da Na ci o nal, onde se mo di fi ca o § 8º do Art. 144 
e acres ci do o § 10º tam bém do mes mo ar ti go.

Di an te de tal si tu a ção, é de suma im po tân cia o
apo io de Vos sa Exce lên cia nes te mo men to im por tan -
tís si mo, pois ne ces si ta mos que seja re ti ra da da ma té -
ria da pa u ta de vo ta ção em 2º tur no da alu di da Emen -
da, pois não con cor da mos que es tas mu dan ças, so -
bre um as sun to tão com ple xo, se jam fe i tas sem que
ha jam ma i o res es tu dos e dis cus sões, e com a par ti ci -
pa ção das Po lí ci as Mi li ta res.

Na cer te za do pron to aten di men to, co lho do azo
para re i te rar pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.
José Wil son da Sil va – CEL. QOPM, Co man dan te
Ge ral da PMRR.

Po lí cia Mi li tar de Ro ra i ma, Nos sa Vida é

Pro te ger Sua Vida.
Rua Ce re jo Cruz, 831 – Cen tro – CEP: 69.301.060

Fone: (95) 623-1426 Fax: (95) 623-1501

REQUERIMENTO Nº 169, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do in ci co III do art. 279 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o adi a men to
da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
87, de 1999, que “al te ra o dis po si ti vo da Cons ti tu i ção
Fe de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar das
mu ni ci pa is)”, por vin te e oito dias úte is.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do que te nho re ce bi do inú me ras
ma ni fes ta ções de al tos re pre sen tan tes da Po lí cia Mi li -
tar, de nos so es ta do e tam bém na ci o na is, apon tan do
para a com ple xi da de da ma té ria e o al can ce so ci al da
emen da que se quer ver apro va da, con si de ro per ti -
nen te va ler-me des se re cur so re gi men tal para apro -
fun dar o de ba te, com os seg men tos en vol vi dos, e
ama du re cer me lhor mi nha de ci são fu tu ra.

sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. –   Tião Vi -
a na – Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia vai co lo car em vo ta ção os Re que ri men tos
dos Se na do res Ro meu Tuma e Mo za ril do Ca val can ti
e o Re que ri men to do Se na dor Tião Vi a na e da Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

E es cla re ce: os Re que ri men tos dos Se na do res
Ro meu Tuma e Mo za ril do Ca val can ti re i vin di cam o re -
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e xa me da ma té ria pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia; e o Re que ri men to do Se na dor
Tião Vi a na, o adi a men to da dis cus são da ma té ria por
28 dias.

Em vo ta ção os re que ri men tos que so li ci tam o
re e xa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia .

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, tive opor tu ni da de de con ver sar com V. Ex.ª so -
bre al gu mas pre o cu pa ções que te nho a res pe i to des -
te pro je to. 

Eu gos ta ria de de i xar cla ra, Se na dor Tião Vi a na, 
a im por tân cia do pro je to, por que to dos os Par ti dos se
ma ni fes ta ram fa vo rá ve is ao meu re que ri men to, pois,
pela si tu a ção em que se en con tram os mu ni cí pi os, os
pre fe i tos hoje que rem par ti ci par ati va men te da qui lo
que a po pu la ção mais re i vin di ca: se gu ran ça. 

O Se na dor Iris Re zen de fez um bom re la tó rio,
só que, dis cu tin do com aque les que in te gra rão esse
sis te ma de se gu ran ça, sou be que há uma emen da –
o Se na dor José Ro ber to Arru da apre sen tou-a, em
nome do Go ver no, cri an do a Gu ar da Na ci o nal – que
traz pre o cu pa ções a vá ri as ins ti tu i ções vol ta das para
o sis te ma de se gu ran ça. Tam bém há dú vi das quan to
a al guns de ta lhes da emen da apre sen ta da pelo Se -
na dor José Ro ber to Arru da e Se na dor Artur da Tá vo -
la so bre qual ins ti tu i ção será vin cu la da à exe cu ção do 
pla no de se gu ran ça. 

Por tan to, peço o re e xa me da ma té ria – fa lei com 
os Se na do res Iris Re zen de e Ber nar do Ca bral, e este
de ve rá re dis tri bu ir para o Se na dor Iris Re zen de –, a
fim de que pos sa mos di vi dir o pro je to ori gi nal mais a
emen da, sem pre ju í zo do Pro je to das Gu ar das Mu ni -
ci pa is. 

Se na dor Tião Vi a na, peço a con cor dân cia de V.
Exª para apro var o meu re que ri men to. Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, faço o mes mo ape lo, para que o pro -
je to vol te à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e se jam fe i tas as cor re ções ne ces sá ri as e, se
pos sí vel, seja se pa ra do em dois pro je tos, a emen da
da cri a ção da Gu ar da Na ci o nal em pro je to em se pa -
ra do, para que re al men te haja a de fi ni ção de cada
uma das es tru tu ras. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, o meu re que ri men to
tem o mé ri to de pe dir o adi a men to da vo ta ção da ma -
té ria, em fun ção de uma ne ces sá ria re fle xão do Se -
na do, com mais pro fun di da de, so bre o pro je to. 

Sei que con to com a con cor dân cia de um dos
Re la to res, o Se na dor Iris Re zen de. Mas o Se na dor
Ro meu Tuma ex pres sa cla ra men te – com a con cor -
dân cia de to dos nós, o mé ri to de seu pro je to en con tra
iden ti fi ca ção em to dos os Par ti dos – a ne ces si da de
de o pro je to ter um me lhor de ta lha men to, e, para tan -
to, não há fó rum mais apro pri a do que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Aco lho, em bo ra em pre ju í zo do meu re que ri -
men to de adi a men to, o Re que ri men to do Se na dor
Ro meu Tuma, em fun ção da im por tân cia e da ob je ti vi -
da de com que foi apre sen ta do, ao re me ter a ma té ria à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para
uma aná li se mais de ta lha da.

Eu ape nas gos ta ria de fa zer a le i tu ra de uma
nota do Con se lho Na ci o nal de Co man dan tes Ge ra is
das Po lí ci as Mi li ta res e de Cor po de Bom be i ros Mi li ta -
res, em que seu Pre si den te, Co man dan te da Po lí cia
Mi li tar do Esta do de São Pa u lo Rui Ce sar Melo, diz o
se guin te:

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor, 
Em face da re cen te apro va ção, em pri -

me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 87/99, vol ta à tona a ques tão da 
uti li za ção das Gu ar das Mu ni ci pa is no po li ci -
a men to os ten si vo. Po rém, com a de vi da vê -
nia, en ten de este Con se lho que o tex to
apro va do po de rá ge rar gra ves trans tor nos
para a Se gu ran ça Pú bli ca.

Cabe res sal tar que es tu di o sos da ma -
té ria, con for me ane xos, re co men dam, pri o ri -
ta ri a men te, que a par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi -
os na Se gu ran ça Pú bli ca deve ser di re ci o -
na da aos aten di men tos so ci a is, hoje pres ta -
dos pe las Po lí ci as Mi li ta res, que, só em São 
Pa u lo, re pre sen tam mais de 25% dos re cur -
sos hu ma nos e ma te ri a is em pre ga dos, em
de tri men to do com ba te à cri mi na li da de.

A re du ção da cri mi na li da de, ne ces sa ri -
a men te, pas sa por in ves ti men tos ma i o res
na área so ci al, fun ção pri me i ra dos Mu ni cí -
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pi os e, de for ma não me nos im por tan te, dos 
in ves ti men tos no Sis te ma de Se gu ran ça Pú -
bli ca, para re du zir a ní ve is ace i tá ve is os efe -
i tos da fal ta de ação so ci al.

Ou tro as sun to abor da do pela pro po si -
tu ra e que me re ce um es tu do mais abran -
gen te é a cri a ção de uma Gu ar da Na ci o nal,
que se ria me lhor tra ta do no con tex to do Sis -
te ma de Se gu ran ça Pú bli ca.

Por tan to, o Con se lho Na ci o nal de Co -
man dan tes Ge ra is das Po lí ci as Mi li ta res e
de Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res, fren te à
im por tân cia dos te mas, con si de ra que am -
bos pre ci sam ser me lhor es tu da dos pelo
Se na do Fe de ral, le van do em con ta, in clu si -
ve, as pec tos téc ni cos e, des de já, co lo ca-se
à dis po si ção para co la bo rar no que for ne -
ces sá rio.

Sr. Pre si den te, esta nota é de pro fun da res pon -
sa bi li da de e con te ú do e en con tra iden ti fi ca ção na
de ci são le gis la ti va do Se na dor Ro meu Tuma, do Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti e tam bém a sen si bi li da -
de da Pre si dên cia da Casa. Esta ho me na gem es ten -
do ao Co man dan te Ge ral da Po lí cia Mi li tar do Acre,
que fez o mes mo ape lo for mu la do pelo Co ro nel Rui
Ce sar Melo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, au tor
de um dos re que ri men tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – 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, de po is da ex -
po si ções do Se na dor Ro meu Tuma e do Se na dor
Tião Vi a na, sin to-me aten di do na jus ti fi ca ti va do meu
re que ri men to.

Mas, tam bém gos ta ria de re gis trar o do cu men to
que re ce bi do Con se lho Na ci o nal de Co man dan tes
Ge ra is das Po lí ci as Mi li ta res e de Cor pos de Bom be i -
ros do Bra sil e tam bém do Co man do da Po lí cia Mi li tar
de Ro ra i ma.

Pen so, por tan to, opor tu no e co in ci den te que
haja três re que ri men tos nes se mes mo sen ti do, prin ci -
pal men te o do Se na dor Ro meu Tuma, que é um es pe -
ci a lis ta e um es tu di o so da ma té ria. E te nho cer te za de 
que o re que ri men to de re e xa me da ma té ria pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia é mu i to
im por tan te, por se tra tar de um as sun to da má xi ma
im por tân cia para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – 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, que ro ra ti fi car a
mi nha po si ção em re la ção a este as sun to.

Na ter ça-fe i ra da se ma na pas sa da, quan do da
vo ta ção em pri me i ro tur no, apre sen tei re que ri men to
nos mes mos ter mos. Infe liz men te, na que le mo men to, 
não es ta va no ple ná rio para de fen der a pro pos ta. As
li de ran ças op ta ram por não aco lher mi nha pro pos ta e
a ma té ria foi à vo ta ção. 

Pen so ser da ma i or im por tân cia que a ma té ria
seja me lhor dis cu ti da. De se jo cum pri men tar o Se -
na dor Ro meu Tuma, au tor do pe di do, pela sen si bi li -
da de no sen ti do de re que rer que o as sun to seja
exa us ti va men te de ba ti do tam bém na Co mis são de
Jus ti ça. Sa be mos da im por tân cia do ple ná rio, mas
aqui os de ta lhes não con se guem ser co lo ca dos de
ma ne i ra tão cla ra e ob je ti va como nas Co mis sões
com pe ten tes.

Ma ni fes to o meu voto fa vo rá vel e agra de ço ao
Se na dor Ro meu Tuma pela dis po ni bi li da de de re to -
mar o de ba te da ma té ria, com o co nhe ci men to e a
von ta de que pos sui, fa zen do com que o pro je to atin ja
seu ob je ti vo: dar opor tu ni da de à par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os, mas sem di mi nu ir a im por tân cia das ações
da Po lí cia Mi li tar, da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia Fe de ral.
Te nho cer te za de que a in ten ção do Se na dor não foi,
em ne nhum mo men to, di mi nu ir, mas so mar es for ços
a fim de me lho rar a se gu ran ça pú bli ca. 

Te nho ple na con vic ção de que é com esta vi são
que S. Exª re cua, nes te mo men to de se gun do tur no
de vo ta ção: ou seja, de ba ter mais na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, no mo men to
opor tu no, tra zer ao ple ná rio.

Mi nha po si ção é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção os Re que ri men tos nºs 167 e 168, de 2001,
de au to ria dos Se na do res Ro meu Tuma e Mo za ril do 
Ca val can ti.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

Em con se qüên cia, fica pre ju di ca do o Re que ri -
men to nº 169, de 2001, de au to ria do Se na dor Tião
Vi a na e da Se na do ra Ma ri na Sil va.

A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

05348 Quinta-fe i ra   5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

Ter ce 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 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do. Trans cor re hoje a
ter ce i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 1997
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

dos Re cur sos nºs 2 e 3, de 1998)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 215, de 1997, de au to -
ria do Se na dor Jú lio Cam pos, que acres cen -
ta pa rá gra fo ao art. 463 da CLT, as se gu ran -
do ao em pre ga do a in di ca ção da ins ti tu i ção
ban cá ria onde o em pre ga dor de ve rá de po si -
tar seu sa lá rio, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 121, de 1998, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Na bor
Jú ni or, fa vo rá vel;

– 326, de 1998, da Co mis são de
Assun tos So ci a is (so bre a Emen da nº
1-Plen), Re la tor: Se na dor José Alves, pela
re je i ção, com vo tos con trá ri os dos Se na do -
res Bel lo Par ga e Le o nel Pa i va; e

– 207, de 2000, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 468/98), Re la -
tor: Se na dor Car los Be zer ra, fa vo rá vel.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

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 170, 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. 3º do Pro je to de Lei do Se na do nº 215, de
1997, do au to ria do Se na dor Jú lio Cam pos, que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 463 da CLT, as se gu ran -
do ao em pre ga do a in di ca ção da ins ti tu i ção ban cá ria
onde o em pre ga dor de ve rá de po si tar seu sa lá rio,
para ade qua ção ao art. 9º da Lei Com ple men tar nº
95, de 1998.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Mo za ril -
do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de 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.
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na -

men te.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da

e do des ta que re que ri do.
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.
Em vo ta ção o art. 3º do pro je to des ta ca do para

ade qua ção do 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. 3º será su pri mi do do tex to do pro je to.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de Ple ná rio, de pa -

re cer con trá rio da Co mis são de Assun tos So ci a is.
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.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 215, DE 1997

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 463 da
CLT, as se gu ran do ao em pre ga do a in di -
ca ção da ins ti tu i ção ban cá ria onde o em -
pre ga dor de ve rá de po si tar seu sa lá rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 463 do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º

de maio de 1943, que “apro va a Con so li da ção das leis 
do Tra ba lho”, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te §
1º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co:

“Art. 463. ...............................................
§ 1º As em pre sas si tu a das em pe rí me -

tro ur ba no po de rão efe tu ar o pa ga men to
dos sa lá ri os e da re mu ne ra ção das fé ri as
me di an te de pó si to em con ta, aber ta para
esse fim em nome de cada em pre ga do, em
es ta be le ci men to de cré di to por este in di ca -
do, ou com che que emi ti do di re ta men te pelo 
em pre ga dor em fa vor do em pre ga do, sal vo
se anal fa be to, hi pó te se em que o res pec ti vo 
pa ga men to so men te po de rá sr efe tu a do em
di nhe i ro.

§ 2º ......................................................”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 3º ................................................................

É o se guin te o ar ti go re je i ta do:

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMENDA Nº 1-PLEN

Acres cen te-se o se guin te § 2º ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 215, de 1997:

§ 2º A in di ca ção de es ta be le ci men to de cré di to
de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or não se apli ca aos
ser vi do res de em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco -
no mia mis ta, au tar qui as e fun da ções pú bli cas.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 76, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 76, de 1999, de au to ria 
da Se na do ra Lu zia To le do, que acres cen ta
pa rá gra fo úni co ao art. 15 da Lei nº 6.515,

de 26 de de zem bro de 1977 (Lei do Di vór -
cio) e dá nova re da ção ao in ci so VII do art.
888 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973 (Có di go de Pro ces so Ci vil), para es -
ten der aos avós o di re i to de vi si ta aos pró -
pri os ne tos, ten do

Pa re cer sob nº 603, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, fa vo rá vel ao Pro je to, com a Emen da
nº 1-CCJ, que apre sen ta, e pelo ar qui va -
men to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29,
de 1999, que tra mi ta em con jun 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, sem pre ju í zo da emen da.
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.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
Fica pre ju di ca do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº

29, de 1999, que tra mi ta em con jun to.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 1999

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de
1977 (Lei do Di vór cio) e dá nova re da ção
ao in ci so VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro -
ces so Ci vil), para es ten der aos avós o di -
re i to de vi si ta aos pró pri os ne tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei es ten de aos avós o di re i to de vi -

si ta aos pró pri os ne tos.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem -

bro de 1977, fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni -
co:

“Art. 15 .................................................
Pa rá gra fo úni co. O di re i to de vi si ta es -

ten de-se a qual quer dos avós, a cri té rio do
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juiz, ob ser va dos os in te res ses da cri an ça ou 
ado les cen te."

Art. 3º O in ci so VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci -
vil), pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 888 ...............................................
VII – a guar da e a edu ca ção dos fi lhos, 

re gu la do o di re i to de vi si ta que, no in te res se 
da cri an ça ou ado les cen te, pode, a cri té rio
do juiz, ser ex ten si vo a cada um dos avós.

............................................................."

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

É a se guin te a emen da apro va da:

EMENDA Nº 1-CCJ

No Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de 1999, ao
fim do tex to de pa rá gra fo úni co a ser adi ta do ao art. 15
da Lei nº 6.515, de 1977, acres cen te-se a no ta ção
(AC), in di ca ti va de acrés ci mo, e, na mes ma pro po si -
ção, ao fim do tex to pro pos to ao in ci so VII do art. 888
do Có di go de Pro ces so Ci vil, acres cen te-se a no ta -
ção (NR), in di ca ti va de nova re da ção.

É o se guin te o Item 7, pre ju di ca do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com o

Pro je to de Lei do Se na do nº 76, de 1999)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 29, de
1999 (nº 530/99, na Casa de ori gem), que
am plia, no caso de se pa ra ção, o di re i to de
vi si tas aos fi lhos para os avós pa ter nos e
ma ter nos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer nº 603/2000-CCJ, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, pelo ar qui -
va men to da ma té ria e, fa vo rá vel ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 76, de 1999, que tra mi -
ta em con jun to, com Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de 2000 (nº
260/99, 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 Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio
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 Cu ri -
ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 789, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 21,
de 2000 (nº 260, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, 
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 129, 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 21, de 2000 (nº 260, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 21, de 2000 (nº
260, de 1999, 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 Fun da -
ção Nos sa Se nho ra do Ro cio 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Anto nio Paes
de Bar ros. 

ANEXO AO PARECER Nº 129, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Fun da ção Nos sa Se -
nho ra do Ro cio” para ex plo rar ser vi ço de 
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ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 215, de 7 de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 17 de ja ne i ro de 1995, a per mis -
são ou tor ga da a “Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio” 
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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 69, de 2000 (nº
196/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Bra sil 
Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en di men -
tos 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 Nova Tim bo te ua, Esta do do Pará,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 873, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 69,
de 2000 (nº 196, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -

dos), 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:

PARECER Nº 130, 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 69, de 2000 (nº 196, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 69, de 2000 (nº
196, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Bra sil Ama zô nia
Co mu ni ca ção e Empre en di men tos 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 Nova Tim bo te ua, Esta do do
Pará.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 130, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e
Empre en di men tos 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 lo ca li da de de Nova 
Tim bo te ua, Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 262, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e
Empre en di men tos 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 lo ca li da de de
Nova Tim bo te ua, Esta do do Pará.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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.
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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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de 2000 (nº
206/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis -
te ma de Co mu ni ca ção do Cabo de San to
Agos ti nho Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em on das mé di as na ci -
da de de Cabo de San to Agos ti nho, Esta do
de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 854, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Jor ge.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº 73,
de 2000 (nº 206 , de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), 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:

PARECER Nº 131, 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 73, de 2000 (nº 206, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 73, de 2000 (nº
206, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis te ma de Co mu -
ni ca ção do Cabo de San to Agos ti nho Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di -
as na ci da de de Cabo de San to Agos ti nho, Esta do de
Per nam bu co.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 131, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são a “Sis te ma de Co mu ni ca ção do Cabo 
de San to Agos ti nho Ltda.,” para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na lo ca li da de de Cabo de San to
Agos ti nho, Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são a “Sis te ma de Co mu ni ca ção do Cabo de San -
to Agos ti nho 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 onda mé dia na lo ca li da de de Cabo de San to
Agos ti nho, Esta do de Per nam bu co.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 233, de 2000 (nº 
449/2000, 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
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mon tes Cla ros
de Go iás a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mon tes Cla ros de
Go iás, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 23, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Iris Re zen de.
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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 (Ja der Bar ba lho) – 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 De cre to Le gis la ti vo nº
233, de 2000 (nº 449, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), 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:

PARECER Nº 132, 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 233, de 2000 (nº 449, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 233, de 2000 (nº
449, de 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 Co mu ni ca ção
e Cul tu ra de Mon tes Cla ros de Go iás a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon tes
Cla ros de Go iás, Esta do de Go iás.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 132, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a “Asso -
ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mon tes Cla ros de Go iás” a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca -
li da de de Mon tes Cla ros de Go iás, Esta -
do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 118, de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a
“Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mon tes
Cla ros de Go iás” 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 lo ca li da de de Mon tes Cla ros de Go iás, Esta do de
Go iás.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 80, de 2000 (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 1.011,
de 2000, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, com
voto con trá rio do Se na dor Car los Be zer ra),
que au to ri za a Pe tró leo Bra si le i ro S/A –
PETROBRÁS a ele var, tem po ra ri a men te, o
seu li mi te de en di vi da men to, em três bi -
lhões, tre zen tos e trin ta mi lhões de re a is,
cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao alon ga -
men to de sua dí vi da, sem au men to do en di -
vi da men to to tal.

Du ran te o pra zo de 5 dias úte is pe ran te a mesa
não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co. 
(Pa u sa.)

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 171, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o 
adi a men to da dis cus são do PRS 80/2000, 
para re e xa me pela CAE.

Jus ti fi ca ção

O ple i to em ques tão tem como fun da men to os
arts. 1º, 2º, 7º e 9º da Re so lu ção 96/89, que es ta be le -
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cem os li mi tes de en di vi da men to da União, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das pelo po -
der pú bli co fe de ral e es ta be le ce li mi tes e con di ções
para a con ces são da ga ran tia da União em ope ra ções 
de cré di to ex ter no e in ter no.

Por tan to, den tro da atri bu i ção pre vis ta no art. 52
da Cons ti tu i ção Fe de ral que pre vê a com pe tên cia pri -
va ti va do Se na do para apro var as con di ções e li mi tes
glo ba is para as ope ra ções de cré di to da União, de
suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das pelo
po der pú bli co fe de ral, so li ci ta mos o so bres ta men to
em ques tão e o en ca mi nha men to da ma té ria para
re-aná li se da CAE, uma vez que o Re la tor na que la
Co mis são ba se ou-se no fato de que a li be ra ção dos
re cur sos ocor re ria na for ma como so li ci ta da na Men -
sa gem, en tre tan to, não ten do o dito Pro je to sido apro -
va do no Ple ná rio do Se na do em 2000, a li be ra ção to -
tal dos plu ri ci ta dos re cur sos (R$3.330.000.000,00) fi -
cou para este exer cí cio.

Ocor re que, con so an te in for ma ções cons tan tes
no pró prio “site” da Pe tro bras (vide ba lan ço pa tri mo ni -
al), o seu pa tri mô nio lí qui do em 2000 é em tor no de
R$24.945.000.000,00, o que sig ni fi ca di zer que o seu
li mi te de en di vi da men to é ape nas 10% des se va lor,
ou seja, o em prés ti mo se, con ce di do na to ta li da de
dos R$3.330 mi lhões ul tra pas sa tal va lor, con tra ri an -
do a re so lu ção nº 96/89.

Na hi pó te se, não há como pre va le cer o ar gu -
men to da Pe tro bras apre sen tan do no “Do cu men to
Inter no da Pe tro bras” – DIP – SEJUR/SUPER –
01495/2000, em que a Su pe rin ten dên cia do Ser vi ço
Ju rí di co da que la com pa nhia en ten de que a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19/96, que su je i ta a Pe tro bras ao re -
gi me ju rí di co pró prio das em pre sas pri va das, in clu si -
ve quan to aos di re i tos e obri ga ções ci vis, co mer ci a is,
tra ba lhis tas e tri bu tá ri os, in clu in do-se nos di re i tos co -
mer ci a is a pos si bi li da de de não es tar su je i ta a ne nhu -
ma lei au to ri za ti va es pe cí fi ca para re a li zar suas ope -
ra ções de cré di to, pos to que a Re so lu ção nº 96/89 é
par te in te gran te do art. 52 da CF/88.

De ter mi na o art. 3º da Re so lu ção nº 96/89 que
“o mon tan te glo bal das ope ra ções re a li za das no exer -
cí cio fi nan ce i ro anu al, não po de rá ul tra pas sar o va lor
dos dis pên di os com en car gos e amor ti za ção da dí vi -
da fun da da, ven ci da e ven cí vel no ano, de vi da men te
atu a li za da, acres ci do do equi va len te a dez por cen to
da re ce i ta lí qui da real”.

Por ou tro lado, aduz ain da o re la tor “que além
dos cus tos al tís si mos des sa dí vi da de cur to pra zo, a
vo la ti li da de da ofer ta de cré di to no mer ca do in ter na ci -

o nal pode até mes mo le var a Pe tro bras a si tu a ções de 
ina dim plên cia”.

A so li ci ta ção de em prés ti mos para a Pe tro bras,
é fun da men ta da pelo seu Pre si den te na ne ces si da de
da em pre sa de re du zir o seu ní vel de en di vi da men to,
até 2005, para cer ca de US$3 bi lhões, com US$1,8
bi lhões trans for ma dos, ao lon go de 18 me ses, em dí -
vi da de lon go pra zo no ex te ri or e o res tan te a se rem
pa gos com re cur sos da pró pria em pre sa.

Vale des ta car que a Re so lu ção nº 77, de 1998,
“au to ri zou a ele va ção tem po rá ria do li mi te de en di vi -
da men to da Pe tro bras em mais de
R$1.034.000.000,00 (um bi lhão e trin ta e qua tro mi -
lhões de re a is), para con tra tar duas ope ra ções de
cré di to ex ter no e uma ope ra ção de cré di to in ter no,
para re fi nan ci a men to de dí vi das de Eu ro bonds e fi -
nan ci a men to da aqui si ção an te ci pa da do di re i to de
trans por te de 6 (seis) mi lhões/dia de gás na tu ral no
Ga so du to Bo lí via-Bra sil pela Pe tro bras, em ter ri tó ri os
bo li vi a no e bra si le i ro

Tão re le van tes quan to os ar gu men tos aci ma,
sa li en ta-se que o em prés ti mo em aná li se é so li ci ta do
em meio a uma gran de dis cus são po lí ti ca em tor no do 
afun da men to da ma i or pla ta for ma de pe tró leo do
mun do – a P-36, per ten cen te a Pe tro bras, que foi a pi -
que car re gan do, pre sos às suas fer ra gens, os cor pos
de onze pe tro le i ros que mor re ram ao ten tar con tro lar
o fogo e pre ju í zos su pe ri o res a US$1 bi lhão, onde
me ta de des sa quan tia cor res pon de ao se gu ro e a ou -
tra me ta de será de bi ta da dos co fres da es ta tal, pos to
que a Pe tro bras não ti nha se gu ro de “lu cros ces san -
tes” para com pen sar o pre ju í zo na even tu a li da de de a
pla ta for ma pa rar de: pro du zir re ce i ta, se gun do in for -
ma ções pu bli ca das na re vis ta Épo ca, em 26 de mar -
ço de 2001, págs. 76/81.

Des ta ca-se que a P-36 afun dou com 1,5 mi lhão
de li tros de óleo na pla ta for ma e nos du tos que a li -
gam aos po ços. Des se vo lu me, va za ram 350.000 li -
tros, dos qua is 11000 fi ca ram no mar. O res tan te eva -
po rou ou foi re ti ra do por me i os quí mi cos e me câ ni cos.

Se gun do o Pre si den te da Pe tro bras, Hen ri Re -
ichstsul, “ao subs ti tu ir a dí vi da de cur to por lon go pra -
zo a Empre sa es ta ria ade quan do o per fil da dí vi da ao
tem po de re tor no de seus in ves ti men tos, re du zin do,
as sim, sua ex po si ção às in cer te zas do mer ca do in ter -
na ci o nal, ob ten do, em con se qüên cia, me nos cus tos
de cap ta ção e, em úl ti ma aná li se, va lo ri zan do a Com -
pa nhia para seus aci o nis tas”.

Des sa for ma, em ra zão de fa tos no vos e pre ju í -
zos re cen tes acar re ta dos à Pe tro bras, sem fa lar na -
que les de cor ren tes dos va za men tos de óleo, ocor ri -
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dos nos anos de 1999 e 2000, e, com o in tu i to de pro -
te ger os in te res ses dos aci o nis tas da que la Com pa -
nhia e o pa tri mô nio pú bli co, so li ci ta mos o so bres ta -
men to da ma té ria e o re e xa me pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – José
Edu ar do Du tra, Lí der do Blo co de Opo si ção PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como au tor do
re que ri men to, para jus ti fi cá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra, como au tor do re que ri men to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/ PT –
SE. Como au tor, para jus ti fi car. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, esse pro je to de re so lu ção foi
apro va do na Co mis são de Eco no mia em ou tu bro do
ano pas sa do, não foi vo ta do, e está sen do sub me ti do
à apre ci a ção só ago ra. Enten de mos que, da for ma
como está re di gi do, o pro je to fere a Re so lu ção nº 96,
já que da ria a en ten der que os R$3,330 bi lhões se ri -
am para o de cor rer de 2001, o que ex ce de os 10% de
pos si bi li da de de am pli a ção da ca pa ci da de de en di vi -
da men to. Por tan to, en ten de mos que é ne ces sá ria
uma adap ta ção no pro je to de re so lu ção, o que só é
pos sí vel fa zer por meio de re e xa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 171, 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.
A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai à Co mis são 

de Assun tos Eco nô mi cos para re e xa me.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 5, de 2001 (apre sen ta do
pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal como con clu são de seu
Pa re cer nº 27, de 2001, Re la tor: Se na dor
Arthur da Tá vo la), que ins ti tui o Gru po Par -
la men tar Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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 pro -
po si ção.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co. 
(Pa u sa.)

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 172, DE 2001

Nos Ter mos do ar ti go 335 do Re gi men to Inter -
no, re que i ro so bres ta men to do es tu do do Pro je to de
Re so lu ção nº 05, de 2001, que “ins ti tui o Gru po Par la -
men tar Ca na dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Jus ti fi ca ção

E im por tan te enal te cer a ini ci a ti va da Dou ta Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
des ta Casa pela apre sen ta ção do re fe ri do Pro je to de
Re so lu ção que “ins ti tui o Gru po Par la men tar Ca na -
dá-Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Entre tan to, é opor tu no le var em con ta as re cen -
tes re la ções co mer ci a is Bra sil/Ca na dá que de ter mi -
nou, pela pri me i ra vez, uma res pos ta ime di a ta de in -
dig na ção da so ci e da de bra si le i ra com re la ção a re ta li -
a ções im pos tas ao Bra sil, pe los cha ma dos “pa í ses ri -
cos” ou de pri me i ro-mun do.

O Se na do Fe de ral, aten to aos acon te ci men tos e 
co-res pon sá vel no exer cí cio da Po lí ti ca Exter na Bra si -
le i ra apro vou a cri a ção da Co mis são Tem po rá ria
Inter na, ”com a fi na li da de de acom pa nhar as re la ções 
bi la te ra is, par ti cu lar men te as co mer ci a is, de Bra sil e
Ca na dá, ten do em vis ta os con ten ci o sos nas re la ções 
de co mér cio in ter na ci o nal en tre es ses dois pa í ses".

Di an te do ex pos to, nada mais con ve ni en te do
que so bres tar à apre ci a ção da re fe ri da Ma té ria pelo
pra zo de du ra ção da men ci o na da Co mis são Tem po -
rá ria Inter na.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Ro ber to
Fre i re – Osmar Dias – Amir Lan do – Wal deck
Orne las – Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 Re so lu ção nº 5, de 2001, fica so -

bres ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 do ven ci do para o tur no su ple -
men tar do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 
213, de 1999-Com ple men tar, que será lido pelo Sr. 1º
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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 133, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 213, de 1999-Com -
ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 213, de 1999-Com ple -
men tar, que al te ra o in ci so V do art 1º da Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 133, DE 2001

Alte ra o in ci so V do art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 64, de 18 de maio de
1990.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 1º da Lei Com ple men tar 

nº 64, de 18 de maio de 1990, pas sa a vi go rar acres ci -
do da se guin te alí nea c:

“Art. 1º ..................................................
............................................................."
“V .........................................................
............................................................."
“c) os Se na do res que es ti ve rem no

meio do man da to, sal vo se re nun ci a rem ao
mes mo até a data da con ven ção par ti dá ria;” 
(AC)

“............................................................”

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria vai à pu bli ca ção.

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 215, de 1997, 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:

PARECER Nº 134, 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 215, 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 215, de 1997, que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 463 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT, as se gu ran do ao em pre -
ga do a in di ca ção da ins ti tu i ção ban cá ria onde o em -
pre ga dor de ve rá de po si tar seu sa lá rio, con so li dan do
des ta que apro va do pelo Ple ná rio para ade qua ção à
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1996.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Ba ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 134, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 463 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, as se gu ran do ao em pre ga do
a in di ca ção da ins ti tu i ção ban cá ria onde o
em pre ga dor de ve rá de po si tar seu sa lá rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 463 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho – CLT, apro va das pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te § 1º-A, nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni -
co como § lº:

“Art. 463. .............................................” 
“§ 1º-A. As em pre sas si tu a das em pe rí -

me tro ur ba no po de rão efe tu ar o pa ga men to
dos sa lá ri os e da re mu ne ra ção das fé ri as me -
di an te de pó si to em con ta, aber ta para esse fim 
em nome de cada em pre ga do, em es ta be le ci -
men to de cré di to por este in di ca do, ou com
che que emi ti do di re ta men te pelo em pre ga dor
em fa vor do em pre ga do, sal vo se anal fa be to,
hi pó te se em que o res pec ti vo pa ga men to so -
men te po de rá se efe tu a do em di nhe i ro.”

“§ 1º (pa rá gra fo úni co ori gi nal) ..........” 

Art. 2º  Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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:
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REQUERIMENTO Nº 173, 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 215, de 1997, de au to ria do
Se na dor Jú lio Cam pos, que acres cen ta pa rá gra fo ao
art 463 da CLT, as se gu ran do ao em pre ga do a in di ca -
ção da ins ti tu i ção ban cá ria onde o em pre ga dor de ve -
rá de po si tar seu sa lá rio.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Car los
Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 Câ ma ra dos De pu ta dos. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 76, de
1999, 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:

PARECER Nº 135, 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 76, de 1999.

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 76, de 1999, que
acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art 15 da Lei nº 6.515,
de 26 de de zem bro de 1977 (Lei do Di vór cio) e dá
nova re da ção ao in ci so VII do art 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci vil),
para es ten der aos avós o di re i to de vi si ta aos pró pri os 
ne tos, con so li dan do a Emen da nº 1-CCJ, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, – Re la tor – Car los Wil son – Ante ro Paes
de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 135, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 15
da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de 1977 
(Lei do Di vór cio) e dá nova re da ção ao in ci -
so VII do art. 888 da Lei nº 5.869, de 11 de
ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci vil),
para es ten der aos avós o di re i to de vi si ta
aos pró pri os ne tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei es ten de aos avós o di re i to de vi -

si ta aos pró pri os ne tos.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem -

bro de 1977, é acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 15.  ..............................................” 
”Pa rá gra fo úni co. O di re i to de vi si ta es -

ten de-se a qual quer dos avós, a cri té rio do
juiz, ob ser va dos os in te res ses da cri an ça ou 
ado les cen te." (AC)*

Art. 3º O in ci so VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro ces so Ci -
vil), pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 888. ...............................................
.............................................................”
“VII – a guar da e a edu ca ção dos fi -

lhos, re gu la do o di re i to de vi si ta que, no in -
te res se da cri an ça ou ado les cen te, pode, a
cri té rio do juiz, ser ex ten si vo a cada um dos
avós.“ (NR)

“............................................................”

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 174, 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 76, de 1999, de au to ria da
Se na do ra Lu zia To le do, que acres cen ta pa rá gra fo
úni co ao art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de 
1977 (Lei do Di vór cio) e dá nova re da ção ao in ci so VII
do art. 888 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973
(Có di go de Pro ces so Ci vil), para es ten der aos avós o
di re i to de vi si ta aos pró pri os ne tos.
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Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 Câ ma ra dos De pu ta dos. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer 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:

PARECER Nº 136, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de
2000 (nº 509/2000, 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 ci o nal Sa le si a -
na Dom Bos 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 For ta le za, Esta do do 
Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 131, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal – nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral – ato cons tan te da Por ta ria nº 210, de 8 de de -
zem bro de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun daç -
ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom Bos co para exe cu -
tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -

gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pro je to em tela, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Léo Alcân ta ra, e apro va ção
da que la Co mis são. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom Dos co:

Se bas tião Alves da Sil ve i ra – Di re tor-Pre si den te
José Lu ci a no de Vas con ce los – Di re tor-Admi nis tra ti vo
Fran cis co Cé sar Lo pes – Di re tor-Fi nan ce i ro

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92, que “dis põe so bre for ma li da des e cri té -
ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
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apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 509, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra,  Re la tor –
José Co e lho – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Car -
los Pa tro cí nio – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra
Men des – Na bor Jú ni or – José Fo ga ça – Arlin do
Por to – Emi lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do
Ma tu za lém – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck 
Orne las – Álva ro Dias – Ney Su as su na – Fran ce li -
no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men tos de ur gên cia 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:

REQUERIMENTO Nº 175, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o PLC/14/2001
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Osmar

Dias – José Edu ar do Du tra – Ro meu Tuma – Ney
Su as su na – Amir Lando.

REQUERIMENTO Nº 176, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o PLC/17/2001.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Osmar

Dias – José Edu ar do Du tra – Ro meu Tuma – Ney
Su as su na – Amir Lando.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção os re que ri men tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des,
para en ca mi nhar vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da
ora do ra.) – Ini ci al men te, Sr. Pre si den te, peço a per -
mis são de V. Exª para efe tu ar uma sim pli fi ca ção re -
gi men tal en ca mi nhan do esse re que ri men to e os
dois pró xi mos por que es ta mos acom pa nhan do es -

ses dois pro je tos e é im por tan te que se faça este re -
gis tro.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, para o qual
está sen do pe di da a ur gên cia, dis põe so bre o cri me
de as sé dio se xu al e dá ou tras pro vi dên ci as. Ele
acres ce o art. 216 ao Có di go Pe nal, o De cre to-Lei nº
2.848, de 07 de de zem bro de 1940.

O re que ri men to se guin te so li ci ta ur gên cia para
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17/2001, que dis põe
so bre a obri ga to ri e da de de co ber tu ra da ci rur gia plás -
ti ca re pa ra do ra da mama por par te dos pla nos e se -
gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de, nos ca sos de
mu ti la ção de cor ren te de tra ta men to de cân cer.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, para o qual
tam bém está sen do so li ci ta da a ur gên cia, dis põe so -
bre a obri ga to ri e da de de os ser vi do res das De le ga ci -
as de Po lí cia in for ma rem às ví ti mas de es tu pros so bre 
o di re i to ao abor to le gal.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar, em pri me i ro lu gar, que es ses são pro je tos do
mais alto in te res se da ban ca da fe mi ni na do Con gres -
so Na ci o nal e da so ci e da de bra si le i ra em ge ral, numa
luta con jun ta que se tra va em re la ção a es tes te mas.
Por exem plo, o as sé dio se xu al é um tema novo, sen do 
que a vi são do que se deve fa zer em re la ção a essa
ques tão, ti pi fi can do-a como cri me, in de pen den te -
men te de quem o pra ti que, tam bém é nova e está na
pa u ta das gran des dis cus sões in ter na ci o na is.

Qu an to à ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra de mama,
já exis te uma lei, de 1998, de au to ria de uma De pu ta -
da, com o apo io de todo o Con gres so Na ci o nal, que
pre vê que as mu lhe res po dem fa zer essa ci rur gia por
meio do Sis te ma Úni co de Sa ú de; to da via, a re fe ri da
lei de i xou uma la cu na, não ga ran tin do que esse pro -
ce di men to seja ob je to de co ber tu ra para aque las mu -
lhe res que pa gam os seus pla nos de sa ú de. Assim,
na hora em que es sas mu lhe res ne ces si tam des ses
ser vi ços aca bam por se ver de sam pa ra das pela le gis -
la ção. Então, esse pro je to pre en che essa la cu na.

O ou tro pro je to pre vê que os ser vi do res das De -
le ga ci as de Po lí cia, em es pe ci al das De le ga ci as de
De fe sa da Mu lher, no mo men to do re gis tro da ocor -
rên cia po li ci al, fi cam obri ga dos a in for mar às ví ti mas
de es tu pro que, por am pa ro le gal – o pró prio Có di go
Pe nal, no seu art. 128 –, elas po dem, se as sim de se -
ja rem, re a li zar o abor to caso ve nham a en gra vi dar em 
de cor rên cia do es tu pro ou quan do a ges ta ção im po -
nha ris co de vida à mãe.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mes mo
que ve nha mos a apro fun dar o de ba te no mo men to da 
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dis cus são e vo ta ção das ma té ri as, não po de mos de i -
xar de re gis trar a for ma como se deu esse en ca mi -
nha men to na Câ ma ra. Di an te de um ape lo da ban ca -
da fe mi ni na, pron ta men te o Ple ná rio da Câ ma ra vo -
tou e apro vou os re fe ri dos pro je tos, que ago ra es tão
tra mi tan do no Se na do Fe de ral.

Hoje, a ban ca da fe mi ni na, por meio de sua re -
pre sen ta ção, es te ve re u ni da com o Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho, le van do a S. Exª o
nos so ape lo no sen ti do de que es ses pro je tos tam -
bém aqui tra mi tem em re gi me de ur gên cia, dado o
seu alto sig ni fi ca do so ci al, e re ce beu pron ta men te o
apo io da Pre si dên cia do Se na do. Des sa for ma, que -
re mos agra de cer e nos con gra tu lar com a vi são que o
Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho, tem de mons tra -
do em re la ção às re i vin di ca ções da ban ca da fe mi ni -
na.

De se ja mos, ain da, agra de cer aos Srs. Lí de res
par ti dá ri os, que as si na ram os re que ri men tos de ur -
gên cia que, nes te mo men to, es ta mos vo tan do.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si den -
te, pe din do aos Srs. Se na do res que vo tem fa vo ra vel -
men te aos três re que ri men tos, re a fir man do que, pos -

te ri or men te, apro fun da re mos o de ba te quan to ao mé -
ri to.

Era o que tí nha mos a re gis trar.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção os dois re que ri men tos de ur gên cia.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia con sul ta as Li de ran ças quan to à apre ci a ção
de um ter ce i ro re que ri men to de ur gên cia, ati nen te ao
rol dos as sun tos ex pos tos pela Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

Se não hou ver ob je ção de V. Exas, va mos sub -
me tê-lo à vo ta ção. (Pa u sa.)

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:



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de ur gên cia para o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 18, 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. 
A Pre si dên cia aler ta para a ne ces si da de, em

que pese aos três pro je tos pas sa rem a tra mi tar em re -
gi me de ur gên cia, de que os mes mos che guem ao
ple ná rio com, pelo me nos, um pa re cer de Co mis são
Téc ni ca a res pe i to dos mes mos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 12/01-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 118 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si -
dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o pra zo es ti pu la -
do pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apre ci a ção
do Re que ri men to nº 51 de 2001.

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.

Ofí cio nº 13/01 - Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 118 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si -
dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o pra zo es ti pu la -
do pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apre ci a ção
do Re que ri men to nº 73 de 2001.

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.

Ofí cio nº 14/01-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 118 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si -

dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o pra zo es ti pu la -
do pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apre ci a ção
do Re que ri men to nº 74 de 2001.

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 (Ja der Bar ba lho) – Os ex -
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Sras e
Srs. Se na do res, ao fi nal da Hora do Expe di en te, so li -
ci ta ram a pa la vra para co mu ni ca ção ina diá vel vá ri os
Srs. Se na do res. Não foi pos sí vel à Pre si dên cia, na
opor tu ni da de, aten dê-los, em face do trans cur so da
Ordem do Dia.

Eu gos ta ria de aler tar o Ple ná rio, par ti cu lar men -
te as Li de ran ças, para a ques tão re la ti va à so li ci ta ção
da pa la vra para co mu ni ca ções ina diá ve is. Em pri me i -
ro lu gar, não há pos si bi li da de de pre ju di car mos o ho -
rá rio da Ordem do Dia. Con tu do, quan do se con ce de
a pa la vra após a Ordem do Dia para co mu ni ca ções
ina diá ve is, pas sa mos a ter um pro ble ma, qual seja, o
pre ju í zo em re la ção aos ora do res ins cri tos na Hora do 
Expe di en te.

Assim, gos ta ria de aler tar as co le gas e os co le -
gas Se na do res para este ato, cuja re in ci dên cia vem
di fi cul tan do o cum pri men to do Re gi men to Inter no no
que diz res pe i to ao uso da pa la vra pe los ora do res ins -
cri tos para a Hora do Expe di en te.

A Pre si dên cia con ce de rá a pa la vra, ex cep ci o nal -
men te, na ses são de hoje, mas aler ta que a Mesa, a
par tir de ago ra, terá di fi cul da de em aten der os ora do res
que se ins cre ve rem para co mu ni ca ções ina diá ve is, o
que aca ba, de al gu ma for ma, por pre ju di car os ora do res 
que se ins cre vem para a Hora do Expe di en te.

Faço este aler ta para que não haja ne nhu ma di -
fi cul da de pos te ri or. O Re gi men to será ob ser va do e,
por tan to, con to com a com pre en são de to dos os co le -
gas da Casa.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – V. Exª tem ra zão
quan do aler ta a Casa so bre o abu so que se co me te
quan to às co mu ni ca ções ina diá ve is.

Veja V. Exª que es tou, pa ci en te men te, es pe ran -
do a mi nha or dem de ins cri ção para po der fa lar. Ocor -
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re que, dado o adi an ta do da hora, mais uma vez, sin to 
que se rei pre te ri do, com o que ab so lu ta men te não
con cor do. Aliás, isso tem se tor na do uma prá ti ca. Per -
ce be mos, en tão, que aque les que se or ga ni zam e que 
pro cu ram cum prir o Re gi men to aca bam sen do pre te -
ri dos.

Há ca sos aqui – e não que ro ci tar no mes – em
que, às ve zes, o mes mo Se na dor usa do mi cro fo ne da 
tri bu na por uma, duas, três e até qua tro ve zes, ora fa -
lan do pela Li de ran ça, ora pelo par ti do, ora ins cri to re -
gu lar men te. Esta é uma si tu a ção que re al men te ca u -
sa cons tran gi men to àque les que se ins cre vem e que
fi cam pa ci en te men te es pe ran do a sua vez, no es tri to
cum pri men to das dis po si ções re gi men ta is.

Mu i to obri ga do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/ PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo ma -
ni fes tar a mi nha con cor dân cia ab so lu ta com o que V.
Exª e o Se na dor Mo re i ra Men des aca bam de co lo car,
pois tam bém me sin to pre ju di ca do.

Essa prá ti ca tem se re pe ti do não só pelo ex pe di -
en te da co mu ni ca ção ina diá vel, mas pelo não cum pri -
men to do ho rá rio es ta be le ci do para o pro nun ci a men -
to do Par la men tar. Isso traz um pre ju í zo a to dos nós e, 
com cer te za, pre ju di ca a pos si bi li da de de um de ba te
de in te res se pú bli co.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
pa ra be ni zar V. Exª e di zer que o PMDB tem co la bo ra -
do; in clu si ve, os Vice-Lí de res não têm usa do da pa la -
vra com fre qüên cia como Lí de res, o que tem sido usu -
al em al guns Par ti dos. Acho que, quan do to dos co la -
bo ram, ga nha a co mu ni da de. Fe li ci to V. Exª por que
pen so que as suas con si de ra ções vêm me lho rar todo
o con jun to. Pa ra béns!

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia agra de ce as ma ni fes ta ções dos Se na do res
Mo re i ra Men des, Tião Vi a na e Ney Su as su na.

Como afir mei, ex cep ci o nal men te vou con ce der
a pa la vra, pe din do ape nas aos Se na do res que, na
me di da do pos sí vel, suas in ter ven ções se jam bre ves,

para que os ora do res ins cri tos na Hora do Expe di en te 
pos sam usar da pa la vra ain da du ran te a ses são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do
Du tra para uma bre ve co mu ni ca ção. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne -
las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. 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, con cor do ple -
na men te que as co mu ni ca ções ina diá ve is de vam ser,
efe ti va men te, ina diá ve is e mu i to bre ves.

No caso, que ro me re por tar ao fato de que, no
exer cí cio do man da to de Se na dor, emi ti opi niões, tan -
to na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le quan to em 
re u nião do Con se lho de Éti ca do Se na do, a res pe i to
da re vis ta IstoÉ, uma vez que en ten di, na apre ci a ção
das ma té ri as, que ela ha via pu bli ca do de cla ra ções
atri bu í das ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Ve -
ri fi cou-se, efe ti va men te, que eram ver sões in fun da -
das, como, aliás, dis se ram os Pro cu ra do res que aqui
de pu se ram, como fi cou de mons tra do na de gra va ção
da fita apre sen ta da e como tem sido tam bém um con -
sen so, em face da au di to ria fe i ta no pa i nel da Casa.

Em re pre sá lia, a re vis ta IstoÉ me de di cou duas
pá gi nas. Como nun ca cons ta ta ra nada em re la ção à mi -
nha ad mi nis tra ção du ran te os qua se três anos em que
pas sei no Mi nis té rio da Pre vi dên cia, re a fir mou a sua po -
si ção de pu bli car co i sas in sus ten tá ve is, in ve rí di cas.

Sr. Pre si den te, man dei um fax à re vis ta. Espe rei
duas se ma nas. Duas edi ções fo ram pu bli ca das, e a
re vis ta não se dig nou a pu bli car a mi nha res pos ta. De
ma ne i ra que achei por bem ler aqui, para dar co nhe ci -
men to aos meus Pa res e para que cons te dos Ana is
da Casa o teor do fax que pas sei ao Di re tor de Re da -
ção da IstoÉ.

Se nhor Di re tor,
Não me re ce res pos ta a ten ta ti va da

IstoÉ (21-3-01) de de pre ci ar mi nha ges tão
no Mi nis té rio da Pre vi dên cia, de po is que a
des mas ca rei no Se na do, em face da pu bli -
ca ção de ver são men ti ro sa dos diá lo gos de
ACM com os Pro cu ra do res, de mons tran do
ser esta uma re vis ta sem cre di bi li da de, por
fal se ar a ver da de. Tra ta-se de uma re a ção
tor pe, mes qui nha e me dío cre, tí pi ca de “im -
pren sa mar ron.

Sa u da ções,
Se na dor Wal deck Orne las.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha, para uma bre ve
co mu ni ca ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
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, pro -
me to que vou co la bo rar com a Mesa e com os ora do -
res ins cri tos. Gos ta ria ape nas de ob ser var que on tem
e hoje ins cre vi-me para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
mas não foi pos sí vel usar da pa la vra. Por tan to, so li ci to 
que a Mesa tam bém se es for ce para con ce der, no
tem po pre vis to, a pa la vra a quem se ins cre veu para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, ou seja, na pror ro ga ção
do Expe di en te, co i sa que não acon te ceu on tem nem
hoje.

Gos ta ria de me re fe rir es pe ci fi ca men te a um as -
sun to já tra ta do em ple ná rio pelo Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos com re la ção à Por ta ria nº 41 da
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar. Re fi ro-me
à ex clu são de pro ce di men tos na co ber tu ra de pla nos
e se gu ros de sa ú de. De fato, fui pego de sur pre sa –
cre io que to dos nós e o Bra sil –, haja vis ta que vai na
con tra mão da dis po si ção do Mi nis tro José Ser ra em
de mons trar que hoje o Mi nis té rio da Sa ú de está pre o -
cu pa do com o con jun to da so ci e da de, prin ci pal men te
com os mais des fa vo re ci dos.

Pre ci so es tu dar me lhor a ques tão, exa mi nar cu i -
da do sa men te a Por ta ria, por que, con fir ma da a in for -
ma ção de que ex clui pro ce di men tos como he mo diá li -
se e exa mes para he pa ti te C e ou tros, acre di to que
tem que ser ime di a ta men te re vis ta. A pro pó si to do as -
sun to, a Co mis são de Assun tos So ci a is apro vou, na
ma nhã de hoje, re que ri men to de mi nha au to ria pro -
pon do um sim pó sio, a fim de que pos sa mos fa zer um
ba lan ço da le gis la ção de pla nos e se gu ros de sa ú de
no Bra sil. No pró xi mo dia 3 de ju nho, faz três anos que 
a le gis la ção está em vi gor. O re que ri men to foi apro va -
do na Co mis são e o sim pó sio deve acon te cer nos
dias 5 e 6 de ju nho pró xi mo, no Au di tó rio Pe trô nio
Por tel la, no qual to dos os seg men tos te rão opor tu ni -
da de de ma ni fes tar suas po si ções, aná li ses e ava li a -
ções da lei.

O even to con ta com o apo io do Con se lho Na ci o -
nal de Sa ú de, que terá par ti ci pa ção na co or de na ção,
da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar e, tam -
bém, a par ti ci pa ção da Co mis são de Se gu ri da de So -
ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te. Mu i -
to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao

Se na dor Edu ar do Su plicy. De po is, re to ma re mos a lis -
ta de ora do res ins cri tos e con ce de rei a pa la vra ao Se -
na dor Tião Vi a na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de con vi dar V.
Exª, Se na dor Ja der Bar ba lho, as Srªs e os Srs. Se na -
do res para a ex po si ção “Êxo dos”, que será apre sen -
ta da pelo fo tó gra fo bra si le i ro Se bas tião Sal ga do, às
18 ho ras 30 mi nu tos, no Sa lão Ne gro do Se na do Fe -
de ral. Aqui, abor da rá a par te da ex po si ção “Êxo dos”
so bre as cri an ças, e, no Espa ço Ve nân cio, aqui em
Bra sí lia, ou tros as pec tos.

Tra ta-se de uma ex po si ção co mo ve do ra, uma
his tó ria per tur ba do ra, pois pou cas pes so as aban do -
nam a ter ra na tal por von ta de pró pria. Em ge ral, elas
se tor nam mi gran tes, re fu gi a das ou exi la das, cons -
tran gi das por for ças que não têm como con tro lar, fu -
gin do da po bre za, da re pres são ou das guer ras. Par -
tem com os per ten cem que con se guem car re gar,
avan çam como po dem a bor do de frá ge is em bar ca -
ções, es pre mi das em trens e ca mi nhões, a pé. Vi a jam 
so zi nhas, com as fa mí li as ou em gru pos. Algu mas sa -
bem para onde es tão indo, con fi an tes de que as es pe -
ra uma vida me lhor; ou tras es tão sim ples men te em
fuga, ali vi a das por es ta rem vi vas. Mu i tas não con se -
gui rão che gar a lu gar ne nhum.

Se bas tião Sal ga do, nes ta ex po si ção, de mons tra 
ex tra or di ná ria sen si bi li da de e ca pa ci da de. Mos tra o
que ocor re num dos ma i o res di vi so res de fron te i ras,
en tre os Esta dos Uni dos e o res tan te da Amé ri ca La ti -
na –, por exem plo, um muro ele tri fi ca do, onde tan tas
pes so as têm mor ri do; la ti no-ame ri ca nos, me xi ca nos
e ou tros que têm tido a von ta de de ob ter um lu gar ao
sol na Amé ri ca do Nor te, mas que mu i tas ve zes não
con se guem; pes so as que, nos cin co con ti nen tes, têm 
tido di fi cul da des para en con trar o di re i to à vida com
dig ni da de.

Sr. Pre si den te, apre sen ta mos o re que ri men to
aqui já apro va do na tar de de hoje, con sig nan do um
voto de lou vor e con gra tu la ções ao fo tó gra fo re co nhe -
ci do in ter na ci o nal men te, Se bas tião Sal ga do, pela sua 
vida de tra ba lho na di vul ga ção da con di ção hu ma na.
O seu tra ba lho está di vi di do em qua tro ca pí tu los –
“Mi gran tes e re fu gi a dos: o ins tin to da so bre vi vên cia”;
“A tra gé dia afri ca na: um con ti nen te à de ri va”; “A Amé -
ri ca La ti na: êxo do ru ral, de sor dem ur ba na”; e “Ásia: a
nova face ur ba na do mun do”. Afir man do não ser juiz
para jul gar o que é bom ou ruim, o fo tó gra fo só quer,
se gun do suas pa la vras, “pro vo car um de ba te so bre a
con di ção hu ma na do pon to de vis ta dos po vos em
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êxo do de todo o mun do. Mi nhas fo to gra fi as são um
ve tor en tre o que acon te ce no mun do e as pes so as
que não têm como pre sen ci ar o que acon te ce. Espe ro 
que a pes soa que en trar numa ex po si ção mi nha não
saia a mes ma.”

Se bas tião Sal ga do tem tido a co la bo ra ção de
sua es po sa, Lé lia Wa nick Sal ga do, que é or ga ni za do -
ra de seus li vros e ex po si ções.

Con vi da mos to dos para essa ho me na gem. 
So li ci to, Sr. Pre si den te, que seja re gis tra da na

ín te gra a jus ti fi ca ti va do re que ri men to.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

REQUERIMENTO Nº , 2001

Re que re mos nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi -
men to in ter no, do Se na do Fe de ral, seja con sig na do
um voto de lou vor e con gra tu la ções ao fo tó gra fo, re -
co nhe ci do in ter na ci o nal men te, Se bas tião Sal ga do
pela sua vida de tra ba lho na di vul ga ção da con di ção
hu ma na e que hoje terá sua ex po si ção “Êxo dos” ina u -
gu ra da no Sa lão Ne gro, do Con gres so Na ci o nal.

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral pas sa a ex por, de hoje até 4
de maio, par te das fo to gra fi as da “Êxo dos” onde o fo -
tó gra fo Se bas tião Sal ga do re tra ta sua con cep ção do
ho mem em fuga, à pro cu ra de uma vida mais dig na e
fe liz.

Se bas tião Sal ga do, era um eco no mis ta que
após to mar em pres ta da, a câ me ra de sua mu lher,
para uma vi a gem à Áfri ca, tro cou os nú me ros pela fo -
to gra fia, tor nan do-se uma re fe rên cia no jor na lis mo fo -
to grá fi co. Tra ba lhou para vá ri as agên ci as. Foi ele i to
mem bro da Mag num Pho tos, uma co o pe ra ti va in ter -
na ci o nal de fo tó gra fos, onde per ma ne ceu de 1979 a
1994. De Pa ris, onde vi via, Sal ga do vi a jou para co brir
acon te ci men tos como as guer ras em Ango la e no Sa -
a ra es pa nhol, o se qües tro de is ra e li tas em Ente be e o
aten ta do con tra o pre si den te nor te-ame ri ca no Ro nald 
Re a gan. Pa ra le la men te, pas sou a se de di car a pro je -
tos de do cu men tá ri os mais ela bo ra dos e pes so a is.

Fo tó gra fo re co nhe ci do in ter na ci o nal men te e
adep to da tra di ção da “fo to gra fia en ga ja da”, Se bas -
tião Sal ga do re ce beu pra ti ca men te to dos os prin ci pa -
is prê mi os de fo to gra fia do mun do, como re co nhe ci -
men to por seu tra ba lho. Em 1994 fun dou sua pró pria
agên cia de no tí ci as, a Ima gens da Ama zô nia. Sal ga -

do mora com sua es po sa e co la bo ra do ra, Lé lia Wa -
nick Sal ga do, que é a au to ra dos pro je tos grá fi cos da
ma i o ria de seus li vros.

O con jun to de fo tos que re sul tou na ex po si ção
Êxo dos é fru to de seu tra ba lho ao lon go dos úl ti mos
seis anos, pe río do em que per cor reu 41 pa í ses, re tra -
tan do a his tó ria da hu ma ni da de, das suas mi gra ções
e bus cas. Em Êxo dos vale des ta car a ten ta ti va das
pes so as cru za rem a fron te i ra en tre o Mé xi co e os
Esta dos Uni dos, “mu i tos de les ado les cen tes ab so lu -
ta men te con ven ci dos de que os EUA eram uma op -
ção viá vel”.

Afir man do não ser juiz para jul gar o que é bom
ou ruim, o fo tó gra fo só quer, se gun do suas pa la vras,
Pro vo car um de ba te so bre a con di ção hu ma na do
pon to de vis ta dos po vos em êxo do de todo o mun do.
Mi nhas fo to gra fi as são um ve tor en tre o que acon te ce
no mun do e as pes so as que não tem como pre sen ci ar 
o que acon te ce. Espe ro que a pes soa que en trar
numa ex po si ção mi nha, não saia a mes ma."

Esse tra ba lho está di vi di do em qua tro ca pí tu los
—  “Mi gran tes e re fu gi a dos: o ins tin to da so bre vi vên -
cia”; “A tra gé dia Afri ca na: um con ti nen te à de ri va”; “A
Amé ri ca La ti na: êxo do ru ral, de sor dem ur ba na” e
“Asia: a nova face ur ba na do mun do”. Nele está re ve -
la do o pro fis si o nal que viu além da re a li da de e bus cou 
na ex pres são de cada ros to que fo to gra fou re tra tar a
sua con cep ção do ho mem.

Com a con clu são des te pro je to, o pro fis si o nal
Se bas tião Sal ga do, mos tra ao mun do o que acon te ce
com a hu ma ni da de, prin ci pal men te com aque la par -
ce la me nos afor tu na da que está a mer cê de to das as
in tem pé ri es, in clu si ve aque las ca u sa das pe los seus
se me lhan tes. Um tra ba lho de re co nhe ci men to mun di -
al pelo ta len to, téc ni ca e sen si bi li da de.

Atu al men te, Se bas tião Sal ga do de di ca-se a um
pro je to de re flo res ta men to da Mata Atlân ti ca na re -
gião de Ai mo rés, Mi nas Ge ra is, lu gar onde nas ceu e
cres ceu. Sal ga do e Lé lia es pe ram que o pro je to seja
um mo de lo de como res ta u rar e pre ser var re cur sos
na tu ra is.

Sala das Ses sões,  – Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na. 
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, ten ta rei ser o mais ob je -
ti vo pos sí vel na ma ni fes ta ção que de se jo fa zer, a fim
de que meu co le ga, o Se na dor Mo re i ra Men des, tam -
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bém te nha a opor tu ni da de de mos trar sua po si ção
com re la ção ao tema.

O as sun to que que ro tra zer à Casa diz res pe i to
ao cân cer no Bra sil. Tra ta-se de uma si tu a ção gra ve
que vi ti ma mais de 110 mil pes so as to dos os anos.
Hoje, o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos fez um
pro nun ci a men to em re la ção à Re so lu ção nº 41 da
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar. Faço um
ape lo ao Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, para que S.
Exª re ve ja ime di a ta men te a Re so lu ção nº 41, que ex -
clui 434 pro ce di men tos, de so bri gan do as se gu ra do -
ras e os pla nos de sa ú de de pres ta rem aten di men to
às pes so as be ne fi ci a das por essa co ber tu ra em seus
con tra tos ini ci a is. Enten do tra tar-se de uma si tu a ção
gra ve! 

O ape lo de que seja re vo ga do é ex ten si vo ao
Pre si den te da Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra, Sr. Ele u -
ses Vi e i ra de Pa i va, e tam bém ao Pre si den te do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na, Dr. Edson de Oli ve i ra
Andra de. Espe ro que o Mi nis tro da Sa ú de es te ja aten -
to, sen si bi li za do, como é de sua ro ti na, e pos sa in ter -
vir para que essa Re so lu ção seja re fe i ta, a fim de que
não haja pre ju í zo para a po pu la ção, já que a Re so lu -
ção pode ca u sar, in di re ta men te, a mor te de pes so as
que ve nham a ser ex clu í das atra vés des ses pro ce di -
men tos, como as por ta do ras de do en ças re na is crô ni -
cas, como as por ta do ras de al gu mas pa to lo gi as que
exi gem pro ce di men tos e aten di men tos à sa ú de, que,
in fe liz men te, po de rão ser ex clu í dos.

Sr. Pre si den te, que ro me re por tar à si tu a ção
gra ve do cân cer no Bra sil, uma en fer mi da de que vi ti -
ma mais de 110 mil pes so as to dos os anos, cujo cres -
ci men to está na or dem de 7% ao ano e que, la men ta -
vel men te, não tem en con tra do a res pos ta de vi da por
par te dos ór gãos pú bli cos.

Di ria que o pro ble ma do cân cer ex tra po la a fron -
te i ra da res pon sa bi li da de do po der pú bli co, por que
im põe tam bém uma res pon sa bi li da de do ci da dão, da
fa mí lia e da co mu ni da de. Te mos um pa ra do xo: o Bra -
sil não vive a pior si tu a ção no que se re fe re à po lí ti ca
de com ba te e con tro le do cân cer. A Argen ti na, por
exem plo, dis põe ape nas de 4 ser vi ços es pe ci a li za dos 
para o con tro le e pre ven ção do cân cer; o nos so País
dis põe de 55; os Esta dos Uni dos têm 145, para o tra -
ta men to do cân cer de ma ne i ra in di vi du a li za da. 

Nos Esta dos Uni dos exis tem 42 ins ti tu i ções uni -
ver si tá ri as que cu i dam es pe ci fi ca men te dos ser vi ços
in di vi du a li za dos da pro ble má ti ca do cân cer, não só
aten den do a co mu ni da de, na par te de as sis tên cia, in -
te gra ção e pes qui sa, como indo além, bus can do re -

cur sos tec no ló gi cos que per mi tam so lu ções me lho res 
e mais opor tu nas em re la ção ao cân cer.

Ve jam a si tu a ção dra má ti ca em que vive o Bra -
sil. A Re gião Cen tro-Oes te dis põe ape nas de 3 ser vi -
ços in di vi du a li za dos para tra ta men to do cân cer, sen -
do 2 no Esta do de Mato Gros so e 1 no Esta do de Go -
iás. A Re gião Nor te – nos sa re gião – dis põe de ape -
nas 2 ser vi ços es pe ci a li za dos e in di vi du a li za dos para
tra ta men to do cân cer: um no Esta do do Ama zo nas e
ou tro no Esta do do Pará. A Re gião Nor des te tem 10
ins ti tu i ções es pe ci a li za das para o tra ta men to do cân -
cer; a Su des te tem 32; e a Sul tem 8 ins ti tu i ções. 

Esses da dos de mons tram que te mos uma si tu a -
ção gra ve e de li ca da, em que a con cen tra ção de ser -
vi ços im põe a mi gra ção des ne ces sá ria, a qua li da de
do aten di men to des fa vo rá vel à po pu la ção mais iso la -
da, no caso, das Re giões Nor te e Cen tro-Oes te do
Bra sil. O Mi nis té rio da Sa ú de, na atu al ges tão, tem-se
pre o cu pa do, tem sido sen sí vel, mas não con se guiu
re sul ta do so ci al.

Assim, fi ca mos com mais um dra ma em re la ção
ao as sun to cân cer. As for mas mais in ci den tes no Bra -
sil são o cân cer de pele – não o me la no ma –, o cân cer 
de mama, o cân cer de es tô ma go, o cân cer de tra -
quéia, o cân cer de brôn qui os e pul mões, o cân cer de
prós ta ta, o cân cer de colo de úte ro, o cân cer de boca
e o cân cer de esô fa go. A nos sa es ti ma ti va é de apro xi -
ma da men te 114 mil óbi tos para o ano 2001, em fun -
ção do aco me ti men to pelo cân cer, com o pre do mí nio
de 53% para ho mens para pou co mais de 46% para
mu lhe res.

A si tu a ção é mais gra ve quan do cons ta ta mos
que o Bra sil avan çou na de tec ção da do en ça em fase
de di ag nós ti co no caso do cân cer de prós ta ta, mas
em re la ção a ou tros ti pos não. Ve jam a si tu a ção do
cân cer de boca: 42,2% dos pa ci en tes que pro cu ram o 
ser vi ço de sa ú de têm o seu cân cer de boca de tec ta do 
no cha ma do es tá gio 4, que é uma fase avan ça da da
do en ça, ir re ver sí vel, na ma i o ria das ve zes, e com
qua li da de de vida am pla men te pre ju di ca da para os
seus pa ci en tes. Quer di zer, um cân cer onde o pró prio
pa ci en te, o pró prio odon tó lo go, pode fa zer uma re vi -
são sis te má ti ca e evi tar a ins ta la ção dele, de ma ne i ra
a pôr em ris co a vida do ci da dão.

O cân cer de colo de úte ro é uma ou tra for ma
onde o exa me clí ni co, o exa me pre ven ti vo cha ma do
Pa pa ni co lau, que é nor ma da po lí ti ca pú bli ca de sa ú -
de no Bra sil, im põe uma re vi são anu al. Nós te mos,
após os 20 anos de ida de, 48,9% dos ca sos de cân -
cer de colo de úte ro, di ag nos ti ca do no cha ma do es tá -
gio 3, que é uma fase avan ça da da do en ça. Mais gra -
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ve ain da é que esse cân cer tem como agen te eti o ló gi -
co o cha ma do HPV, Pa pi lo ma vi rus hu ma no, que é
aque le agen te ca u sa dor de uma do en ça se xu al men te 
trans mis sí vel cha ma da can cro duro ou con di lo ma
aco mi na do. Essa do en ça tem tra ta men to ple no, con -
tro le ple no. Infe liz men te, não con se gui mos tra tar uma
das for mas mais im por tan tes de cân cer.

Va mos ain da ao cân cer de mama, onde 34,9%
dos ca sos di ag nos ti ca dos es tão no es tá gio 3 da do -
en ça, uma fase avan ça da, com mu ti la ções se cun dá ri -
as à mu lher, com tra ta men to ex tre ma men te des fa vo -
rá vel e com pro me ti men to efe ti vo da qua li da de de vida 
das mu lhe res. 

Então, tudo isso de mons tra que es ta mos mu i to
lon ge ain da de um al can ce de uma po lí ti ca de pre ven -
ção e con tro le do cân cer efe ti vo e ide al em nos so
País.

Qu an do trans fe ri mos o pro ble ma para as cri an -
ças, va mos com pa rar a es ta tís ti ca ame ri ca na e a bra -
si le i ra. Nos Esta dos Uni dos, 70 a 90% das cri an ças
têm cura quan do o di ag nós ti co de cân cer se es ta be le -
ce; no Bra sil, fi ca mos com uma es ta tís ti ca de 70% a
80%. Um re sul ta do de pelo me nos 10% in fe ri or à po lí -
ti ca ame ri ca na.

Se es ta mos em um mun do glo ba li za do, com re -
cur sos de tec no lo gia uni ver sa li za dos para al guns pa í -
ses, não há ra zão para que te nha mos uma di fe ren ça
de mor ta li da de des sa na tu re za, e o Bra sil pre ci sa
avan çar em re la ção a isso.

Se tra du zir mos ain da essa si tu a ção em re la ção
às cri an ças, va mos ver ain da que o cân cer mais co -
mum é o da cha ma da Le u ce mia Lin fói de Agu da, que
atin ge a ma i o ria das cri an ças bra si le i ros, e com uma
mu dan ça de com por ta men to por di ag nós ti co tar dio
tam bém, tra zen do al gum pre ju í zo. Hoje te mos, além
do Tu mor de Wilms, lo ca li za do em loja re nal do pa ci -
en te, ou tras for mas de tu mo res re na is como o tu mor
de in tes ti no, aco me ten do as cri an ças bra si le i ras, com 
di fí cil di ag nós ti co pre co ce; os tu mo res ós se os e o
cha ma do Lin fo ma Hodg kin, que atin ge des fa vo ra vel -
men te as cri an ças do Bra sil.

E isso tem ex pos to a tra gé dia de – nós que vi si -
ta mos al guns hos pi ta is – en con trar mos en fer ma ri as
che i as de cri an ças, su per lo ta das de cri an ças, vi ti ma -
das pelo cân cer, sem que haja uma po lí ti ca de di ag -
nós ti co pre ven ti vo.

Então, es pe ro, sin ce ra men te, que as au to ri da -
des de Esta do pos sam en con trar ma ne i ras e me ca -
nis mos de tra zer uma res pon sa bi li da de ma i or à so ci e -
da de bra si le i ra.

Não é pos sí vel ima gi nar que nós te nha mos o
cân cer de pele como o cam peão de in ci dên cia no
Bra sil, quan do bas ta que as pes so as pos sam sair de
suas ca sas com fil tro so lar nú me ro 15 ou mais para
es ta rem pro te gi das da ins ta la ção des se cân cer, e
caso te nham um acom pa nha men to re gu lar.

Não é pos sí vel ima gi nar que o cân cer de mama
te nha uma pre va lên cia tão im por tan te nes te País,
quan do toda mu lher com 35 anos de ida de de ve ria fa -
zer a sua ma mo gra fia; com 40 anos de ida de, dois
pro ce di men tos de ma mo gra fia es ta be le ci dos; e, a
par tir dos 50 anos, a ma mo gra fia sis te má ti ca e se ri a -
da para ga ran tir a pre ven ção des sa do en ça.

Então, o Bra sil tem uma dí vi da: avan çar na po lí -
ti ca na ci o nal de com ba te ao cân cer. Se tra ba lhar mos
de ma ne i ra efe ti va, a so ci e da de vai es tar in for ma da e
po de rá par tir para sua pró pria de fe sa. É uma do en ça
que não pode ser de i xa da ape nas nas mãos do po der 
pú bli co; a res pon sa bi li da de da co mu ni da de, a res -
pon sa bi li da de do in di ví duo é uma ne ces si da de con -
cre ta. 

A im pren sa bra si le i ra cum priu um pa pel fun da -
men tal no con tro le do cân cer, por que traz ma té ri as to -
dos os dias so bre no vi da des no tra ta men to e pre ven -
ção da do en ça. 

Mas esse de ba te pre ci sa ser am plo. Hoje mi lha -
res, mi lhões de bra si le i ros to dos os dias se guem o ri -
tu al da ati vi da de fí si ca, ten tan do pre ve nir a pri me i ra
ca u sa de mor te no Bra sil: as do en ças car di o vas cu la -
res e do en ças de ge ne ra ti vas. Mas quan do se tra ta da
se gun da ca u sa mais im por tan te de mor te no Bra sil,
que é o cân cer, a so ci e da de não está pre pa ra da e ins -
tru men ta li za da em in for ma ção e em ati tu des para sua 
de fe sa, e o re sul ta do é que são vi ti ma das mais de 110 
mil pes so as to dos os anos. 

Con cluo, Sr. Pre si den te, en ten den do que o Bra -
sil pre ci sa es tar aler ta, in ter vir mais, res pon sa bi li zar
mais a so ci e da de ci vil, pre ci sa de mais en vol vi men to
do ter ce i ro se tor, qual seja, as or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is, no as sun to. Com isso, va mos pro du zir
qua li da de de vida, sal var mi lha res de vi das e fa zer
com que a po lí ti ca pú bli ca seja um gran de pa tri mô nio, 
a ma i or ri que za do nos so País. 

Era o que ti nha a di zer. Encer ro em con si de ra -
ção ao meu co le ga, Se na dor Mo re i ra Men des.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Ja der Bar ba lho, 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Mo re i ra Men des pelo tem po res tan te da 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, an tes de abor dar o 
tema do qual pre ten do tra tar, que ro, mais uma vez,
en fa ti zar o meu pro tes to com re la ção ao uso da tri bu -
na nes ta Casa. Não há aqui Se na dor de pri me i ra ou
de se gun da clas se, Se na dor ou Par ti do mais ou me -
nos im por tan te. Nós to dos aqui so mos ab so lu ta men te 
igua is. Con tu do, há dois anos, des de que vim para
esta Casa, te nho ve ri fi ca do, re i te ra da men te, um de -
ter mi na do gru po de Se na do res – uma dú zia ou uma
meia dú zia ou, no má xi mo, duas dú zi as – usu fru ir de
cer tos pri vi lé gi os que os ou tros não têm. Essa si tu a -
ção não pode con ti nu ar! De i xo aqui o meu ve e men te
pro tes to e ape lo à Pre si dên cia no sen ti do de que
faça, efe ti va men te, cum prir o que de ter mi na o Re gi -
men to Inter no. 

Já hou ve oca sião em que o Pre si den te foi subs -
ti tu í do por ou tro Se na dor para vir to mar a mi nha pa la -
vra aqui na tri bu na, por que ape nas ul tra pas sei em
cin co mi nu tos o meu pro nun ci a men to, em bo ra te nha
vis to, fre qüen te men te, mu i tos Se na do res ul tra pas sa -
rem o seu tem po, e ne nhu ma pro vi dên cia ser to ma da. 
Por con se guin te, re i te ro este meu pro tes to no sen ti do
de que o Re gi men to Inter no seja da qui para fren te
efe ti va men te cum pri do, va len do para to dos os Se na -
do res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
abor dar hoje aqui um tema re la ci o na do à edu ca ção a
dis tân cia. Não se pode ima gi nar que a tec no lo gia glo -
ba li za da sir va ape nas para de mar car no vos pa râ me -
tros de afe ri ção de po der. Antes, tem cum pri do uma
fun ção ex tre ma men te de mo crá ti ca em nos sa con -
tem po ra ne i da de, que se tra duz na ofer ta de pos si bi li -
da des edu ca ci o na is a um nú me ro in su pe ra vel men te
enor me de ho mens e mu lhe res.

Re fi ro-me mais es pe ci fi ca men te a ex pan são do
en si no vir tu al de ter ce i ro grau, ou me lhor di zen do, a
ex pan são da Edu ca ção a dis tân cia na pós-gra du a -
ção. 

Não se pode mais ima gi nar que a tec no lo gia
glo ba li za da sir va ape nas para de mar car no vos pa râ -
me tros de afe ri ção de po der. Antes, tem cum pri do
uma fun ção ex tre ma men te de mo crá ti ca em nos sa
con tem po ra ne i da de, que se tra duz na ofer ta de pos si -

bi li da des edu ca ci o na is a um nú me ro in su pe ra vel -
men te enor me de ho mens e mu lhe res. Re fi ro-me,
mais es pe ci fi ca men te, à ex pan são do en si no vir tu al
de ter ce i ro grau, ou me lhor di zen do, à ex pan são da
edu ca ção a dis tân cia na pós-gra du a ção.

No Bra sil, em bo ra in ci pi en te, o in gres so do en si -
no à dis tân cia já cons ti tui su ces so in so fis má vel. Ape -
nas como exem pli fi ca ção, a Uni ver si da de Fe de ral de
San ta Ca ta ri na saiu na fren te e já ins ta lou em ca rá ter
iné di to o la bo ra tó rio de en si no a dis tân cia do pro gra -
ma de pós-gra du a ção em en ge nha ria de pro du ção.
Para tan to, não he si tou em in ves tir um vo lu me subs -
tan ci al de ca pi tal em avan ça das tec no lo gi as da in for -
ma ção e co mu ni ca ção, além de mo bi li zar re cur sos
hu ma nos ca pa ci ta dos para o es ta be le ci men to de um
ro bus to re fe ren ci al pe da gó gi co. 

Sua con cep ção se ba se ia no rom pi men to de
bar re i ras no que diz res pe i to à dis tân cia e ao tem po
para a trans mis são e aqui si ção do co nhe ci men to nas
so ci e da des mo der nas. Visa-se as sim a su prir a cres -
cen te ne ces si da de de for ma ção e qua li fi ca ção pro fis -
si o nal no ce ná rio trans na ci o nal do tra ba lho e da pro -
du ção. E, no caso da Fe de ral de San ta Ca ta ri na, que
sur giu em 1995, a mo de la gem de ins tru ção de cada
cur so se de sen vol ve a par tir do co nhe ci men to pré vio
das ne ces si da des da cli en te la es tu dan til. Isso pres su -
põe o co nhe ci men to de seus ob je ti vos na in fra-es tru -
tu ra tec no ló gi ca e seu per fil.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, no en tan to para
es pan to de to dos aque les que pre zam pelo sa ber e
pela edu ca ção no País, as ações do MEC, ou me lhor,
de al guns se to res do Mi nis té rio da Edu ca ção – e te -
nho cer te za que aí não está in clu í do o pen sa men to
do emi nen te Mi nis tro Pa u lo Re na to –, so bre a re gu la -
men ta ção do en si no a dis tân cia não têm cor res pon di -
do às ex pec ta ti vas. Em pri me i ro lu gar, cum pre di zer
que, so men te há bem pou co tem po, o Mi nis té rio ba i -
xou, por fim, re so lu ção re gu la men tan do a ma té ria.
Se, por um lado, a re gu la men ta ção em seu as pec to
for mal ex pres sa um sen ti men to ine quí vo co de avan -
ço; por ou tro, seu con te ú do de i xou mu i to a de se jar. 

Sur pre en den do a to dos, o tex to apro va do cai
por ve zes num ex ces so de or to do xia pe da gó gi ca. Por
exem plo, in sis te na re tró gra da tese ins tru ti va, se gun -
do a qual o sis te ma de ava li a ção a ser apli ca do na
edu ca ção a dis tân cia não pode ser re a li za do vir tu al -
men te. Em ou tras pa la vras, ace i ta-se a vir tu a li da de
do en si no, mas não se es ten de o me ca nis mo mais ca -
rac te rís ti co ao pro ces so de ve ri fi ca ção do mes mo
apren di za do. 

Ora, não me res tam dú vi das: tra ta-se de mais
uma pura ex pres são da con tra di ção da bu ro cra cia
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bra si le i ra. Na mi nha mo des ta le i tu ra, o MEC – ou me -
lhor, al guns se to res do MEC, como eu já dis se – ain da 
jul gam o mo de lo vir tu al apli ca do na pós-gra du a ção à
luz de uma des con fi an ça in fun da da. So men te as sim,
ex pli ca-se, no §1º do art. 3º do tex to apro va do, a exi -
gên cia for mal de pro vas e ati vi da des pre sen ci a is para 
os cur sos de pós-gra du a ção stric to sen su, do mes -
mo modo que, no art. 11, pre vê-se in clu ir “ne ces sa ri a -
men te” para os cur sos lato sen su pro vas pre sen ci a is
e de fe sa pre sen ci al de mo no gra fia ou tra ba lho de
con clu são de cur so.

Ao que me cons ta, o que está em jogo na in tro -
du ção dos cur sos de pós-gra du a ção a dis tân cia no
Bra sil não é, em ab so lu to, a ex pe ri men ta ção pro vi só -
ria de uma sis te ma edu ca ci o nal cor re ti vo, re ti fi ca dor,
ou mes mo pro pe dêu ti co, vi san do ape nas a re men dar
o mo de lo tra di ci o nal he ge mo ni ca men te vi gen te. Pelo
con trá rio, tra ta-se mu i to mais de uma nova con cep -
ção de apren di za gem, cu jos prin cí pi os téc ni cos ado -
tam as ino va ções tec no ló gi cas da lin gua gem como
ins tru men tos in dis pen sá ve is à ins tru ção, à apro pri a -
ção e à ava li a ção do co nhe ci men to con tem po râ neo.

Se para o mun do de sen vol vi do, onde as dis pa ri -
da des re gi o na is são bem me nos acen tu a das, a ado -
ção da vir tu a li da de edu ca ci o nal já su pe rou a fase da
des con fi an ça e da re sis tên cia, por que se ria di fe ren te
no Bra sil? Os pu ris tas que nos per do em, mas não po -
de mos es que cer que o nos so País con vi ve com ta xas
de es co la ri da de bru tal men te con tras tan tes. E isso se
re pro duz, ain da mais gra ve men te, nos ní ve is mais al -
tos da for ma ção edu ca ci o nal. Enquan to o Sul e Su -
des te se apo de ram de qua se 85% dos do cen tes-dou -
to res e 75% dos do cen tes-mes tres em exer cí ci os nas
uni ver si da des bra si le i ra, o Nor te não con se gue com -
por se quer 5% do to tal do nú me ro de pro fes so res uni -
ver si tá ri os com ti tu la ri da de pós-gra du a da. Por tan to,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para re ver ter in -
jus ta si tu a ção, ao Esta do bra si le i ro não so bra ou tra
al ter na ti va viá vel se não o in ves ti men to na edu ca ção a 
dis tân cia em to dos os ní ve is de es co la ri da de.

Nes se sen ti do, o apo io das agên ci as fi nan ci a do -
ras, tais como a Ca pes e o CNPq, à ins ta la ção de pro -
gra mas vir tu a is de pós-gra du a ção pelo País se tor na
ob je to de ex tre ma re le vân cia. Pois é inad mis sí vel que, 
no li mi ar des se novo mi lê nio, téc ni cos e di ri gen tes de
am bos os ór gãos ain da re sis tam a uma dis cus são
mais pro gres sis tas e me nos pre con ce i tu o sa so bre o
as sun to. No mí ni mo, es pe ra-se uma pos tu ra de to le -
rân cia e de boa von ta de para com as ins ti tu i ções que,
com su ces so, já in cor po ra ram os cur sos de pós-gra -
du a ção a dis tân cia no seu le que de ofer tas.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Se na dor Mo re i ra Men des, sei da exi güi da de do tem -
po de V. Exª para dis cu tir e abor dar um as sun to tão
im por tan te e tão can den te, nes se mo men to de li ca do
em que a eco no mia na ci o nal avan ça. Entre tan to, o
en si no a dis tân cia vem se gu ra men te pro mo ver uma
ver da de i ra re vo lu ção na edu ca ção da nos sa gen te. O
Bra sil, com um es for ço in gen te para apri mo rar os me -
ca nis mos e os me i os de edu ca ção, no mo men to em
que a glo ba li za ção aca ba por trans for mar em anal fa -
be to con tem po râ neo aque le que não tem aces so à
edu ca ção e fa ci li da de para ma nu se ar os me i os mo -
der nos de co mu ni ca ção, ain da se ar ras ta, ten tan do
eli mi nar uma cha ga da nos sa so ci e da de: o anal fa be to 
tra di ci o nal, que não apren deu a ler e a es cre ver, num
ín di ce ain da mu i to ele va do. E, se con si de rás se mos
um pou co mais, aque les que, ain da que te nham
apren di do a ler e a es cre ver, não in ter pre tam aqui lo
que lêem. Por tan to, en ten do – e V. Exª co lo ca isto mu -
i to bem – que o en si no a dis tân cia efe ti va men te dará
uma con tri bu i ção mu i to gran de, pri me i ro para a uni -
ver sa li za ção do en si no, para que o en si no al can ce to -
dos os qua dran tes do País si mul ta ne a men te, fa ci li -
tan do o aces so a uma gama con si de rá vel de bra si le i -
ros que não ti ve ram, em opor tu ni da des an te ri o res,
aces so ao co nhe ci men to e à in for ma ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, que cer ta men te en ri que ce rá
ain da mais este mo des to tra ba lho.

A tí tu lo de ilus tra ção, a Fe de ral ca ta ri nen se or -
ga ni zou, em 98, um pro gra ma de mes tra do a dis tân -
cia para 48 fun ci o ná ri os de uma mes ma em pre sa em
12 ci da des di fe ren tes no Bra sil. O sis te ma de au las
ope rou por meio de vi de o con fe rên ci as na área de en -
ge nha ria de pro du ção, mi nis tra das por pro fes so res
se di a dos em Flo ri a nó po lis, com du ra ção de 18 me -
ses. Além de ter evi ta do a sa í da dos em pre ga dos do
lo cal de tra ba lho, o mes tra do con tra iu des pe sas por
em pre ga do-alu no que não ul tra pas sa ram a fa i xa dos
500 re a is ao mês.

No fun do, a edu ca ção vir tu al no âm bi to da
pós-gra du a ção tem como ob je ti vo – in de pen den te -
men te da lo ca li za ção ge o grá fi ca – a pro mo ção, a cri a -
ção e a dis se mi na ção de co nhe ci men tos en tre a uni -
ver si da de e os di ver sos seg men tos da so ci e da de. Por 
in ter mé dio do de sen vol vi men to e da uti li za ção de
avan ça dos am bi en tes vir tu a is de apren di za gem, bus -
ca-se a tão so nha da de mo cra ti za ção do en si no so fis -
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ti ca do e por me no ri za da men te com ple xo da pós-gra -
du a ção. Na prá ti ca, as ati vi da des de pre pa ra ção e a
re a li za ção das au las es tão acu mu lan do co nhe ci men -
to para uma nova pe da go gia, las tre a da na es ti mu la -
ção múl ti pla au to ri za da pelo uso de re cur sos como
ani ma ções e grá fi cos em ter ce i ra di men são. 

Em São Pa u lo, a di re to ra da Uni ver si da de
Anhem bi Mo rum bi, Car men Maia, avi sa que o pro je to
vir tu al da ins ti tu i ção con sis te em aten der de man das
de cur sos de ex ten são e es pe ci a li za ção para gra du a -
ção e pós-gra du a ção. Ela in te gra o con sór cio UVB –
Uni ver si da de Vir tu al Bra si le i ra, em cuja com po si ção
se re ú nem mais nove ins ti tu i ções na ci o na is de en si no 
de ter ce i ro grau. Tra ta-se de es ta be le ci men tos pri va -
dos es pa lha dos por todo o País, de San ta Ca ta ri na à
Ama zô nia, do Rio de Ja ne i ro ao Rio Gran de do Nor te.
Nes sa mes ma li nha, o Cen tro de Pes qui sa Pa u la
Sou za, no Rio de Ja ne i ro, as si nou con vê nio com a
mais ex pres si va re pre sen tan te do gê ne ro nos Esta -
dos Uni dos, a Ame ri can Uni ver sity of Tech no logy, em
cu jos ter mos se fixa a aber tu ra de cur sos de pós-gra -
du a ção em ciên cia da com pu ta ção e tec no lo gia da in -
for ma ção.

Cum pre res sal tar que o pró prio Go ver no Fe de -
ral já lan ça ra em 2000 o pro je to in ti tu la do Uni ver si da -
de Vir tu al Pú bli ca do Bra sil mais co mu men te co nhe ci -
da por Uni Re de, vi san do aten der a cer ca de 100 mil
alu nos até o fi nal de 2002. Os Mi nis tros da Edu ca ção
e da Ciên cia e Tec no lo gia – Pa u lo Re na to Sou za e
Ro nal do Sar den berg – clas si fi ca ram o pro je to como
de alta pri o ri da de, pois se des ti na ria a re sol ver o pro -
ble ma da ba i xa for ma ção edu ca ci o nal den tro do qua -
dro dos pro fes so res dos en si nos bá si co e fun da men -
tal no País. Acres cen ta ram, à épo ca, que a Uni Re de,
a mé dio e lon go pra zos, se ocu pa ria dos cur sos de
pós-gra du a ção, mes tra dos e pro fis si o na li zan tes. Para 
tan to, a Uni Re de se cons ti tu iu na for ma de con sór cio,
a cuja es tru tu ra ses sen ta e três ins ti tu i ções pú bli cas
de en si no no País se in cor po ra ram. Di an te dis so, eis
um com pro mis so que deve ser hon ra do ain da nes sa
ges tão ad mi nis tra ti va sob a ba tu ta do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que.

Sob um olhar re tros pec ti vo, des co bri re mos que
a pró pria Lei de Di re tri zes e Ba ses, san ci o na da em
96, con tem pla va a edu ca ção a dis tân cia pela pri me i ra 
vez, pro por ci o nan do aos es tu dan tes e pro fis si o na is
bra si le i ros uma gama de opor tu ni da des de cres ci -
men to e es tu do de ma ne i ra es sen ci al men te au tô no -
ma. Em 98, a edu ca ção a dis tân cia foi nor ma ti za da
pe los De cre tos nºs 2.494 e 2.561, pe los qua is se as -
se gu ra a emis são de cer ti fi ca dos para os cur sos de
gra du a ção, quan do re a li za dos vir tu al men te em es ta -

be le ci men tos ofi ci al men te cre den ci a dos. Na se qüên -
cia, a pró pria Asso ci a ção Bra si le i ra de Ensi no a Dis -
tân cia ela bo rou, de cor ri dos dois anos da pro mul ga -
ção da LDB, seu có di go de éti ca, com o pro pó si to de
evi tar a pro li fe ra ção de em pre sas ou ins ti tu i ções in te -
res sa das tão-so men te na lo cu ple ta ção des bra ga da.

No en tan to, ape sar da eu fo ria e de todo o con -
tro le so bre as re gras do en si no a dis tân cia, não há ab -
so lu ta una ni mi da de no as sun to. Além de al guns se to -
res den tro do MEC — como ha via men ci o na do an te ri -
or men te —, aca dê mi cos pro tes tam con tra qual quer
tipo de mu dan ça no sis te ma de en si no. Na ver da de,
al guns pro fes so res uni ver si tá ri os vêm ale gan do que,
com a im ple men ta ção in dis cri mi na da dos cur sos de
pós-gra du a ção, cor re-se o ris co de subs ti tu ir o pro fes -
sor pela má qui na, pro vo can do uma dis pen sa em
mas sa do ca te drá ti co uni ver si tá rio sob o fal so ar gu -
men to de sua ob so le ta so bre vi vên cia. Isso, se gun do
os mes mos pro fes so res, le va ria a uma que da na qua -
li da de do en si no e da pes qui sa, além da acen tu a ção
do grau de de su ma ni za ção na pro du ção do co nhe ci -
men to.

Ou tro en tra ve iden ti fi ca do na im plan ta ção do
pro gra ma de edu ca ção vir tu al con sis ti ria, se gun do
es pe ci a lis tas, na au sên cia de um com pro me ti men to
mais fir me do Esta do bra si le i ro com o fi nan ci a men to
dos cus tos tec no ló gi cos. Se o Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia e o Mi nis té rio da Edu ca ção têm, de fato,
pre ten sões de de mo cra ti zar o aces so ao en si no su -
pe ri or e à pós-gra du a ção me di an te a Uni Re de, en tão
de vem lem brar que isso não será pos sí vel sem que se 
de mo cra ti ze igual men te o aces so aos mi cro com pu ta -
do res, de cu jos pre ços, que ain da va gam nas al tu ras,
a po pu la ção tan to re cla ma.

Ao lado dis so, o MEC não pode des cu i dar-se do
com pro me ti men to com o auto-aper fe i ço a men to tec -
no ló gi co inin ter rup to, a par tir do qual se po de rá ga -
ran tir aces so fá cil a ban co de da dos, bi bli o te cas vir tu -
a is, vi de o con fe rên ci as, cor re i os ele trô ni cos efi ci en -
tes, CD-Roms de úl ti ma li nha etc. E não é por aca so,
por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que,
dos inú me ros cur sos a ofe re cer vir tu al men te para a
pós-gra du a ção, o MBA (Mas ter in Bu si ness Admi nis -
tra ti on) ocu pa lu gar de des ta que en tre os pre fe ri dos.
Tra ta-se de cur so que se des ti na ba si ca men te a um
seg men to se le ci o na do de exe cu ti vos que pre za as
con di ções ex cep ci o na is de en si no e apren di za do. 

De acor do com o co or de na dor do sis te ma de
edu ca ção a dis tân cia da Uni ver si da de Fe de ral do Rio
de Ja ne i ro, Car los Mes se der Pe re i ra, a li mi ta ção tec -
no ló gi ca da Inter net bra si le i ra re pre sen ta o úni co en -
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tra ve para a ex plo ra ção do po ten ci al to tal da pro pos ta
vir tu al de en si no. So men te me di an te um so fis ti ca do
de sen vol vi men to tec no ló gi co, é pos sí vel con fec ci o nar 
um de sign ade qua do e um pla ne ja men to com pe ten -
te dos cur sos vir tu a is ofe re ci dos, a pon to de de sa fi ar
os li mi tes e as in su fi ciên ci as dos cur sos tra di ci o nal -
men te mon ta dos.

Por isso, a pró pria Uni ver si da de de São Pa u lo,
uma das uni ver si da des mais res pe i ta das do País, não 
ade riu in te gral men te à pro pos ta do en si no a dis tân -
cia, tan to na gra du a ção, quan to na pós-gra du a ção.
Tal de ci são se jus ti fi ca na me di da em que, nas con di -
ções atu a is de in fra-es tru tu ra e de mé to do pe da gó gi -
co, não se pode ga ran tir o mes mo pa drão de qua li da -
de dos cur sos ao vivo. No en tan to, a Re i to ria da Uni -
ver si da de de São Pa u lo ace na com mais oti mis mo
quan do o mes mo as sun to se res trin ge es tri ta men te à
pós-gra du a ção. Para ela, os cur sos de ex ten são,
mes tra do e dou to ra do são mais afe i tos aos mol des do 
en si no a dis tân cia, na pro por ção em que os alu nos já
se apre sen tam com a for ma ção con clu í da e com mé -
to do de es tu do de fi ni do.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que, di -
an te do ex pos to, te nho a im pres são de que, em bo ra o
en si no a dis tân cia ain da en con tre re sis tên cia em se -
to res res tri tos do MEC e na aca de mia, seu de sen vol -
vi men to no Bra sil é ir re ver sí vel. Não há como in ter -
rom per uma cor ren te edu ca ci o nal tão avas sa la do ra.
A mo der ni da de bra si le i ra de pen de de to ma das de de -
ci sões rá pi das e efi ci en tes dos nos sos di ri gen tes, no
sen ti do de su pe rar nos sos atra sos es tru tu ra is no âm -
bi to da edu ca ção, do co nhe ci men to e da tec no lo gia.
Em suma, se guin do o su ces so que tem al can ça do
nas pou cas uni ver si da des que a ado ta ram, a edu ca -
ção a dis tân cia deve con tar com o apo io de to dos
aque les que tor cem por uma edu ca ção me nos eli tis ta
e, as sim, mais so ci a li zá vel, mais de mo crá ti ca.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

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:



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
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 os Srs. Se na -
do res que o de se ja rem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (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, a Ba -
hia está de luto com o fa le ci men to do Pro fes sor José
Sil ve i ra. Ca te drá ti co de Ti si o lo gia da Fa cul da de de
Me di ci na, foi meu pro fes sor e era uma das fi gu ras
mais que ri das no meio cul tu ral ba i a no.

O Pro fes sor José Sil ve i ra fa zia par te de um gru -
po de pes so as das mais qua li fi ca das na Ba hia, em to -
dos os ra mos da sua ati vi da de. Ele era de San to Ama -
ro da Pu ri fi ca ção. É uma ter ra pró di ga em va lo res cul -
tu ra is e ar tís ti cos. É a ter ra de Ca e ta no e Be tâ nia, a
ter ra do ma i or ora dor sa cro do Bra sil, o Pe Gas par Sa -
dock da Na ti vi da de, e a ter ra des se gran de ci en tis ta
que de sa pa re ce do nos so Esta do.

Era fi gu ra pro e mi nen te da so ci e da de lo cal, pre -
si den te que foi do Ro tary Club e cri a dor do Insti tu to
Ba i a no para a Inves ti ga ção da Tu ber cu lo se, com os
re cur sos da po pu la ção, em épo ca mu i to di fí cil.

José Sil ve i ra era um nome des ses que na Ba hia
re pre sen tam uma una ni mi da de. Daí por que não só
eu, como os Se na do res Wal deck Orne las e Pa u lo
Sou to acha mos por bem que o Se na do da Re pú bli ca
de ve ria ma ni fes tar-se so bre esse acon te ci men to,
quan do se pri va a Ba hia e o Bra sil de um ci en tis ta de
re no me in ter na ci o nal. Ele atu a va em to dos os cam -
pos e re pre sen tou o Bra sil em vá ri os con gres sos no
mun do in te i ro.

Essa fi gu ra, que era tam bém da nos sa Aca de -
mia, con se guia ter o apo io de to dos os nos sos con ci -
da dãos, de to dos os po lí ti cos, ele que não era po lí ti co, 
mas que, sem dú vi da, era um gran de pro fes sor na
vida ba i a na.

A Ba hia lhe deve mu i to. Por isso, es tou nes ta tri -
bu na para fa zer a ho me na gem do Se na do Fe de ral, ou 
– di ria – do povo bra si le i ro, em par ti cu lar do povo ba i -
a no, a um ho mem que de di cou toda a sua vida à ciên -
cia, que fez in ves ti ga ções as mais no tá ve is, que cri ou
uma Esco la de Ti si o lo gia no Esta do e que, por isso
mes mo, me re ce o apla u so do Se na do, no mo men to

em que de sa pa re ce do nos so meio, por sua atu a ção
en quan to vida teve.

Por isso, Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela
opor tu ni da de que me dá de fa lar em nome dos Se na -
do res da Ba hia, para di zer ao Bra sil que a fi gu ra
exem plar de José Sil ve i ra será, sem dú vi da, um mar -
co das per so na li da des que mais se des ta ca ram na
ciên cia no País, prin ci pal men te no com ba te à tu ber -
cu lo se.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 178, 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.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pror ro go a ses são pelo pra zo re gi men tal e con ce do a
pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, o no bre Se na dor
Álva ro Dias. S. Exª dis põe de dez mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – 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, que ro fa zer um
re gis tro nos úl ti mos mi nu tos da ses são de hoje.

Fa la rei de um pro je to apre sen ta do por mim, al -
te ran do a lei que dis põe so bre o sa lá rio-edu ca ção. A
pro pos ta vem em fun ção da re i vin di ca ção de pre fe i tos 
mu ni ci pa is do meu Esta do, mas cer ta men te va le rá
para ou tros. Os pre fe i tos re cla mam que o sa lá rio-edu -
ca ção nem sem pre che ga no pra zo e que, quan do
che ga, tem va lo res aquém da re a li da de do Mu ni cí pio.
Essa si tu a ção ocor re no Pa ra ná e, pro va vel men te,
deve ocor rer em ou tros Esta dos. Por essa ra zão, nos -
so pro je to re es tru tu ra a dis tri bu i ção dos re cur sos do
sa lá rio-edu ca ção, es ta be le cen do a quo ta fe de ral, a
quo ta es ta du al e a quo ta mu ni ci pal.

A quo ta es ta du al e mu ni ci pal do sa lá rio-edu ca -
ção será in te gral men te re dis tri bu í da en tre o Esta do e
seus Mu ni cí pi os de for ma pro por ci o nal ao nú me ro de
alu nos ma tri cu la dos no en si no fun da men tal nas res -
pec ti vas re des de en si no, con for me apu ra do pelo
cen so edu ca ci o nal re a li za do pelo Mi nis té rio da Edu -
ca ção.

A quo ta fe de ral é usa da no de sen vol vi men to de
pro gra mas es pe ci a is de ca rá ter re dis tri bu ti vo e su ple -
ti vo, como o do trans por te es co lar, o do di nhe i ro di re to 
na es co la e o do li vro di dá ti co. Os re cur sos da quo ta
es ta du al, por sua vez, são dis tri bu í dos en tre cada
Esta do e seus Mu ni cí pi os, se gun do a le gis la ção es ta -
du al. Isso é o que ocor re atu al men te.
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Con tu do, ape nas me ta de dos re cur sos da quo ta 
es ta du al deve ser re par ti da con for me o nú me ro de
alu nos ma tri cu la dos nas es co las es ta du a is e mu ni ci -
pa is. Des se modo, a ou tra me ta de mu i tas ve zes tem
be ne fi ci a do ape nas a rede es ta du al, ou é usa da para
re dis tri bu i ção aos Mu ni cí pi os de acor do com cri té ri os
ale a tó ri os, fre qüen te men te de na tu re za po lí ti co-par ti -
dá ria. E isso o nos so pro je to al te ra.

Além dis so, o pró prio fato de a Lei nº 9.424/96
pre ver a trans fe rên cia au to má ti ca de re cur sos ape nas 
para as con tas das se cre ta ri as es ta du a is gera di fi cul -
da des para o re ce bi men to da par ce la de vi da às re des
mu ni ci pa is, como in for mei no iní cio do pro nun ci a men -
to.

O pre sen te pro je to de lei cor ri ge es sas de fi ciên -
ci as. Em vez de quo ta es ta du al, a pro po si ção cria a
quo ta es ta du al e a mu ni ci pal. É usa do para a re dis tri -
bu i ção da to ta li da de de seus re cur sos o mes mo cri té -
rio de pro por ci o na li da de que rege a re par ti ção dos re -
cur sos do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té -
rio (Fun def). Des se modo, dá-se mais um pas so na
eli mi na ção das de si gual da des de gas tos por alu no no 
in te ri or de cada Esta do.

Fi nal men te, os mu ni cí pi os pas sam a re ce ber re -
cur sos do sa lá rio-edu ca ção di re ta men te do Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção, FNDE,
sem ne ces si da de de in ter po si ção das Se cre ta ri as
Esta du a is de Edu ca ção.

Esse é o ob je ti vo do pro je to, que aten de à re i vin -
di ca ção dos pre fe i tos do Pa ra ná, que vi vem o pro ble -
ma da de si gual dis tri bu i ção dos re cur sos com essa
ori gem.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ra -
mos que esta Casa pos sa apro var esta pro po si ção o
mais ra pi da men te pos sí vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
O Se na dor Álva ro Dias en vi ou à Mesa pro po si -

ções que, em face do dis pos to no art. 235, in ci so III, a, 
do Re gi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ma u ro Mi ran da e
Mo za ril do Ca val can ti 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 re cen se a -

men to re a li za do pelo IBGE no ano pas sa do, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, tem re ve la do al guns da dos pre vi -
sí ve is e al guns ou tros sur pre en den tes, mas to dos
eles, sem dú vi da, im por tan tes para co nhe cer mos me -
lhor a re a li da de na ci o nal em toda a sua com ple xi da -
de. 

Um fe nô me no que se pôde cons ta tar, pela aná li -
se dos da dos ob ti dos, foi o sig ni fi ca ti vo cres ci men to
do nú me ro de fa ve las em qua se todo o ter ri tó rio na ci -
o nal, des de o cen so an te ri or, re a li za do em 1991. As
in for ma ções se re fe rem es pe ci fi ca men te à quan ti da -
de des ses aglo me ra dos, e não ao nú me ro de fa ve la -
dos, que so men te de ve rá ser co nhe ci do em abril,
quan do es ta rá ta bu la da a se gun da par te dos da dos
pre li mi na res do re cen se a men to. 

Su põe-se que o cen so re ve la rá acrés ci mo tam -
bém no nú me ro de ha bi tan tes das fa ve las, acom pa -
nhan do o pro ces so de ex pan são ur ba na e o com por -
ta men to da eco no mia na ci o nal, es pe ci al men te no
que tan ge ao cru ci al pro ble ma do de sem pre go. De
acor do com o Cen so 2000, a po pu la ção bra si le i ra,
que já se ur ba ni za ra ra pi da men te ao lon go do sé cu lo,
con cen trou-se ain da mais nas ci da des ao lon go da úl -
ti ma dé ca da. Nada me nos que 81,2% da po pu la ção
bra si le i ra mo ram nas ci da des, com for te con cen tra -
ção nas re giões me tro po li ta nas.

Assim, não é de ad mi rar que o Esta do de São
Pa u lo seja o re cor dis ta nes se le van ta men to, com
1.548 fa ve las, se gui do do Rio com 811. Em ter mos
na ci o na is, o cres ci men to do nú me ro de fa ve las no pe -
río do 1991/2000 foi de 22,5%. Em nú me ros, isso sig -
ni fi ca que das 3.905 fa ve las exis ten tes no Bra sil, em
fins do ano pas sa do, 717 sur gi ram na úl ti ma dé ca da. 

Ain da na aná li se por es ta dos da Fe de ra ção, o
Esta do do Pará sur pre en deu com o ma i or cres ci men -
to re la ti vo, sal tan do de 27 fa ve las em 1991 para 140
no ano pas sa do. A pres são do dé fi cit de mo ra di as nos 
gran des cen tros tam bém se tor nou evi den te com o re -
cen se a men to, que lis tou os mu ni cí pi os com ma i or nú -
me ro de fa ve las. São Pa u lo li de ra, com 612 des ses
aglo me ra dos, se guin do-se o Rio de Ja ne i ro, com 513. 
A lis ta até o dé ci mo co lo ca do se com ple ta com For ta -
le za (157 fa ve las), Gu a ru lhos (136), Cu ri ti ba (122),
Cam pi nas (117), Belo Ho ri zon te e Osas co (101
cada), Sal va dor (99) e Be lém (93 fa ve las). 

As ra zões para o au men to do nú me ro de fa ve las 
são ex pli ci ta das, em re cen te ma té ria do jor nal Fo lha
de S. Pa u lo, pela so ció lo ga Alba Za lu ar: “Hou ve um
cres ci men to mu i to rá pi do da po pu la ção ur ba na – afir -
mou – e ne nhum go ver no se pre pa rou para isso, nem
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eco no mi ca men te, para ge rar em pre gos, nem com
uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal”, 

A ur ba nis ta Su sa na Pas ter nak, da Fa cul da de de 
Arqui te tu ra e Urba nis mo da USP, tam bém ci ta da na
re por ta gem, diz não en xer gar, num fu tu ro pró xi mo,
uma so lu ção para con ter o fe nô me no da fa ve li za ção.
As al ter na ti vas, se gun do apon ta, se ri am “uma po lí ti ca 
fun diá ria de cen te, uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal que fun -
ci o ne e a ur ba ni za ção das fa ve las”. 

De fato, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
as al ter na ti vas para so lu ção des se pro ble ma não
com por tam mu i tas va ri a ções. Dado que as fa ve las,
em sua ma i o ria, es tão con so li da das, urge ur ba ni -
zá-las, de for ma a dar con di ções de vida dig na a seus
mo ra do res, de ven do-se re mo ver aque las que se lo ca -
li zam em áre as de ris co ou que com pro me tam a pre -
ser va ção do meio am bi en te. Essa é a al ter na ti va mais 
viá vel, do pon to de vis ta eco nô mi co, em con tra po si -
ção aos pro je tos de re mo ção.

Essa pro pos ta é en dos sa da pelo Jor nal do
Bra sil, que cha ma va a aten ção para a gra vi da de da
si tu a ção no Rio de Ja ne i ro, em edi to ri al de ou tu bro do 
ano pas sa do. Sob o tí tu lo Pro ble ma Nº 1, o edi to ri al ci -
ta va es tu dos de sen vol vi dos em 1998 pelo IBGE, des -
ta can do que a po pu la ção das fa ve las ca ri o cas se mul -
ti pli ca va “até 50 ve zes mais ra pi da men te do que a do
mu ni cí pio”. 

De po is de re gis trar que o nú me ro de fa ve la dos
que ocu pa vam mor ros, lo te a men tos ir re gu la res e
con jun tos ha bi ta ci o na is de gra da dos se apro xi ma va
de 2 mi lhões – es ti ma ti va da Se cre ta ria de Ha bi ta ção
– o pe rió di co ad ver tia: “Dos 180 mor ros ca ri o cas, 68
já fo ram de vas ta dos pela ocu pa ção ir re gu lar que aba -
te a ve ge ta ção e per mi te que a água da chu va es cor ra 
mais fa cil men te para a pla ní cie, com seu cor te jo de
lixo e lama, a en tu pir bu e i ros e a des tru ir o cal ça men -
to das ruas”. 

Qu an to à po lí ti ca ha bi ta ci o nal, é for ço so re co -
nhe cer que há dé ca das, em su ces si vos go ver nos,
não cum pre o ob je ti vo de re du zir o dé fi cit de mo ra di -
as. A ques tão pa re cia equa ci o na da, no pe río do do re -
gi me mi li tar, quan do o País ex pe ri men tou sig ni fi ca ti vo 
cres ci men to eco nô mi co. Já àque la épo ca, no en tan to, 
os ob je ti vos pri mor di a is do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha -
bi ta ção fo ram des vir tu a dos, com a uti li za ção dos re -
cur sos do BNH no fi nan ci a men to de me ga pro je tos
alhe i os ao se tor. 

Des de en tão, uma su ces são de er ros es tra té gi -
cos, ali a da ao es go ta men to dos re cur sos, mi nou a ca -
pa ci da de do sis te ma de ofer tar mo ra di as a pre ços
aces sí ve is. Mais re cen te men te, o Sis te ma Fi nan ce i ro

Imo bi liá rio, cap tan do re cur sos no mer ca do, de mons -
tra ria de for ma ca bal que os seg men tos mais ca ren -
tes de pen dem ex clu si va men te de po lí ti cas go ver na -
men ta is pa li a ti vas. Em que pe sem os es for ços do po -
der pú bli co para mi no rar o pro ble ma, a ques tão ha bi -
ta ci o nal não se pode res trin gir ao âm bi to da po lí ti ca fi -
nan ce i ra, pois 85% das fa mí li as sem mo ra dia têm
ren da men sal in fe ri or a cin co sa lá ri os mí ni mos. Além
dis so, para as fa mí li as de ba i xís si ma ren da, não há
op ção se não os in ves ti men tos a fun do per di do. 

A ne ces si da de de dar efe ti vi da de à po lí ti ca fun -
diá ria pa re ce ser um con sen so, nada obs tan te os es -
for ços que vêm sen do de sen vol vi dos nes se sen ti do. A 
ver da de é que hoje, com to dos os ma les que pode re -
pre sen tar, o êxo do ru ral em di re ção às gran des ci da -
des se tor na a cada dia mais in ten so, con tri bu in do
para exa cer bar as pres sões ur ba nas, como re ve lam
os nú me ros do re cen se a men to. A in su fi ciên cia de
cré di to agrí co la, a fal ta de ga ran tia de pre ços mí ni -
mos e mo der ni za ção do cam po, com a uti li za ção de
tec no lo gia pou pa do ra de mão-de-obra, aca bam por
ex pul sar os mo ra do res da área ru ral em di re ção às
me tró po les. 

Nes se pa no ra ma, o com ba te ao dé fi cit de mo ra -
di as pode se tor nar uma po de ro sa es tra té gia para, a
um só tem po, re du zir o cres ci men to das fa ve las e
com ba ter o de sem pre go. Esse as pec to foi res sal ta do, 
em ar ti go pu bli ca do no ano pas sa do pelo Cor re io
Bra zi li en se, por nin guém me nos que o pre si den te da 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, Emí lio Ca raz zai.

“Pes qui sas mos tram que a casa pró pria
ele va ins tan ta ne a men te a qua li da de de vida
da fa mí lia, que ten de a ex pe ri men tar rá pi da
me lho ria so ci al e de ren da. Além dis so – ali -
nha vou em seu ar ti go – a pro du ção de mo ra -
di as con tri bui po de ro sa men te para o di na mis -
mo da eco no mia, seja na ele va ção da ati vi da -
de na ca de ia pro du ti va, seja in di re ta men te,
por meio do efe i to-ren da pro por ci o na do pe los
re cur sos in je ta dos na eco no mia”. E acres cen -
tou: “Esti ma-se que a cada mi lhão de re a is
apli ca dos na cons tru ção imo bi liá ria são ge ra -
dos 161 pos tos de tra ba lho”. 

Ao re gis trar o cres ci men to da fa ve li za ção, não
se pode ig no rar os es for ços go ver na men ta is no que
res pe i ta à po lí ti ca ha bi ta ci o nal. Ain da que in su fi ci en -
tes para re du zir dras ti ca men te o pro ble ma do dé fi cit
de mo ra di as, deve-se sa u dar a con ces são de fi nan ci -
a men tos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, que em
2000 to ta li za ram 6 bi lhões e 600 mil re a is, para aten -
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di men to a 413 mil fa mí li as, o que re pre sen tou um
acrés ci mo de 65% em re la ção ao ano an te ri or. Infe liz -
men te, nos so dé fi cit ha bi ta ci o nal é da or dem de 5 mi -
lhões e 600 mil uni da des, e nes se uni ver so nada me -
nos que 4 mi lhões de fa mí li as têm ren da in fe ri or a
dois sa lá ri os mí ni mos.

Ao re gis trar o cres ci men to das fa ve las em nos so 
País, Sras. e Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar mi nha
cren ça na sen si bi li da de do Po der Pú bli co. Por isso,
en cer ro este bre ve pro nun ci a men to en ca re cen do o
me lhor dos es for ços de nos sas au to ri da des no sen ti -
do de dar pri o ri da de to tal à po lí ti ca de ha bi ta ção, vi -
san do a mi no rar o dra ma de mi lhões de fa mí li as bra si -
le i ras des pro vi das de mo ra di as dig nas. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor no à tri bu na
des ta Casa para dis cu tir um tema que vem se tor nan -
do mo ti vo de in ten sa pre o cu pa ção en tre os em pre sá -
ri os de meu Esta do, cu jos fa tos e re fle xos me re cem
ser ava li a dos por V. Exªs, prin ci pal men te pe los re pre -
sen tan tes das re giões me nos de sen vol vi das de nos -
so País.

Re fi ro-me ao an da men to das ações re la ti vas ao
FCO – Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Cen tro-Oes te, cuja si tu a ção atu al apre sen ta gra ve
pro ble má ti ca, com pro me ten do seus no bres ob je ti vos
de apo io ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da
Re gião Cen tro-Oes te me di an te a exe cu ção de pro -
gra mas de fi nan ci a men to aos se to res pro du ti vos.

O FCO re pre sen ta fun da men tal apo io fi nan ce i ro 
aos in ves ti men tos de em pre sá ri os que se de di cam à
ati vi da de pro du ti va nos seg men tos agro pe cuá rio, mi -
ne ral, in dus tri al, agro in dus tri al e tu rís ti co da Re gião
Cen tro-Oes te, uma vez que os pro je tos in cen ti va dos
por seus re cur sos pro por ci o nam am pli a ção da ofer ta
de em pre gos e me lhor dis tri bu i ção de ren da, con tri -
bu in do, as sim, para a me lho ria da qua li da de de vida
da po pu la ção do Cen tro-Oes te bra si le i ro.

Igual men te re le van te é sua con tri bu i ção para a
vi a bi li za ção de sis te mas de pro du ção fa mi li ar e de co -
o pe ra ti vas de pro du ção, nos as sen ta men tos ofi ci a li -
za dos pelo Incra, em cla ra con so nân cia com a po lí ti ca 
de re for ma agrá ria.

Em seus doze anos de exis tên cia, o FCO per mi -
tiu um in ves ti men to acu mu la do de mais de três bi -
lhões de re a is em mi nha Re gião, com a im plan ta ção
de mais de 170 mil pro je tos e ge ran do mais de 73.000 
em pre gos, dos qua is cer ca de 90% na área ru ral.

Espe ci fi ca men te so bre Go iás, meu Esta do, o
FCO pro por ci o nou in ves ti men tos de 123 mi lhões e

600 mil re a is para aten der 2.700 con tra tos as si na dos
du ran te o ano de 2.000. Fo ram cri a dos, so men te nes -
se pe río do, 8 mil e 400 em pre gos di re tos e 14 mil e
800 em pre gos in di re tos, dis tri bu í dos em três áre as:
ru ral, em pre sa ri al e cus te io. 

No en tan to, o FCO, cujo va lor é in ques ti o ná vel,
con for me ates tam os da dos que apre sen tei, vem so -
fren do gra ves pro ble mas em seu fun ci o na men to ope -
ra ci o nal, uma vez que a con tra ta ção dos re cur sos, as -
so ci a da a al tas ta xas de ju ros, in vi a bi li za ram a lu cra ti -
vi da de e mes mo a con ti nu i da de de pro je tos agrí co las
e ou tros se to res eco nô mi cos.

Como con se qüên cia, os con tra tos dos pro du to -
res com o FCO pas sa ram a apre sen tar alto ní vel de
ina dim plên cia jun to ao Ban co do Bra sil, que é o agen -
te ope ra ci o nal do Fun do.

Sr Pre si den te, nos so País e, em es pe ci al, a Re -
gião Cen tro-Oes te, pos sui ine gá vel vo ca ção agrí co la, 
por seu ex pres si vo ter ri tó rio ex plo rá vel e por suas
con di ções cli má ti cas al ta men te fa vo rá ve is.

So mos, atu al men te, de ten to res de ine gá vel
know-how tec no ló gi co e ope ra ci o nal em ma té ria agrí -
co la e pe cuá ria, sen do sig ni fi ca ti va a nos sa par ti ci pa -
ção no co mér cio in ter na ci o nal de tais pro du tos.

Te mos, en tão, que pri vi le gi ar nos sa po lí ti ca agrí -
co la e pre ten de mos que o Go ver no te nha, como pre -
mis sa de atu a ção, o fo men to e não a bus ca de lu cro,
pois con si de ro que, se os re cur sos ti ves sem sido ini -
ci al men te apli ca dos com ta xas mais ba i xas, tal ce ná -
rio não se te ria des cor ti na do.

O pro ble ma que ora ex po nho vem sen do ob je to
de ava li a ção pelo Go ver no Fe de ral, des de no vem bro
de 1998, quan do edi tou a Me di da Pro vi só ria n° 1.727, 
de 1998, re gu la men tan do os en car gos fi nan ce i ros re -
la ti vos aos fi nan ci a men tos con ce di dos.

Tais en car gos, con for me já afir mei, fo ram co lo -
ca dos em pa ta mar in com pa tí vel com as pos si bi li da -
des eco nô mi cas dos pro je tos e, em suas su ces si vas
re e di ções, a re gu la men ta ção não con tem plou uma
so lu ção ade qua da até a sua fi nal con ver são em lei,
ocor ri da em ja ne i ro pas sa do, quan do a re du ção dos
en car gos e a ex ten são dos pra zos aos de ve do res re -
pre sen tou um pas so po si ti vo para vi a bi li zar a re pac tu -
a ção dos di ver sos fi nan ci a men tos.

Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, en tão, à tri bu na
para aler tar as au to ri da des fe de ra is, es pe ci fi ca men te
os Mi nis té ri os da Fa zen da e da Inte gra ção Na ci o nal –
sen do que do úl ti mo mi nis té rio ci ta do o ti tu lar é o emi -
nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra, nos so com pa nhe i -
ro de Par ti do –, para que acom pa nhem de per to a
nova base eco nô mi ca do FCO, que se es ten de igual -
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men te ao fun dos cons ti tu ci o na is do Nor te e do Nor -
des te, con ti da na Lei n° 10.177, de 2001, vi san do
con se guir efe ti va men te uma so lu ção jus ta e equi li bra -
da para a ina dim plên cia dos pro du to res go i a nos e de
todo o Cen tro-Oes te.

Te mos to dos o de ver de con tro lar e con tri bu ir
para o fun ci o na men to efi caz dos fun dos cons ti tu ci o -
na is de de sen vol vi men to re gi o nal, cuja in ser ção em
nos sa Car ta ob je ti vou, pri mor di al men te, ga ran tir o
apo io e in cen ti vo do Esta do às ini ci a ti vas dos em pre -
en de do res de nos sas re giões mais ca ren tes.

Não po de mos per mi tir que tal mis são seja des -
vir tu a da e que os fun dos cons ti tu ci o na is não cum -
pram seu re le van te e im pres cin dí vel pa pel.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no con tex to
da pro ble má ti ca da vi o lên cia em nos so País, um dos
as pec tos que mais pre o cu pa é o da de lin qüên cia in -
fan to-ju ve nil.

Di a ri a men te, os me i os de co mu ni ca ção tra zem
ao nos so co nhe ci men to no tí ci as da prá ti ca de cri mes
bár ba ros por ado les cen tes ou de seu en vol vi men to
em qua dri lhas co man da das por adul tos e que se de -
di cam ao cri me or ga ni za do. A cru el da de ma ni fes ta
em mu i tos des ses atos – vá ri as ve zes ab so lu ta men te
des mo ti va dos, des pro vi dos de qual quer sen ti do – re -
ve lam a in sen si bi li da de e o des pre zo pela vida alhe ia
e até pela pró pria com que atu am es ses jo vens. E ain -
da mais as sus ta dor é cons ta tar que tais con du tas,
atu al men te, não são pra ti ca das ape nas por ado les -
cen tes, re gis tran do-se, in clu si ve, o en vol vi men to de
cri an ças.

Evi den te men te, esse es ta do de co i sas de i xa a
to dos per ple xos e es tar re ci dos. Mo bi li za da pelo tra ta -
men to sen sa ci o na lis ta dado ao tema pe los me i os de
co mu ni ca ção de mas sa, a opi nião pú bli ca re a ge de
for ma ir ra ci o nal, le gi ti man do res pos tas vi o len tas aos
ado les cen tes ou mes mo às cri an ças que ve nham a
co me ter uma in fra ção pe nal. A par tir de uma óti ca
sim plis ta, pas sam a aven tar al ter na ti vas que vão des -
de a re du ção da ida de de res pon sa bi li da de pe nal até
a pena de mor te, sob o ar gu men to de que a le gis la -
ção vi gen te su pos ta men te ga ran ti ria im pu ni da de às
cri an ças e aos ado les cen tes in fra to res.

Mas, na ver da de, aque les que es tu dam o pro -
ble ma e tra ba lham quo ti di a na men te com jo vens in fra -
to res sa bem que a vi o lên cia pra ti ca da por eles nada
mais é do que re fle xo da vi o lên cia ca rac te rís ti ca do
meio em que vi vem. Os prin ci pa is vi lões que ge ram

esse qua dro as sus ta dor são, sem dú vi da al gu ma, a
de ses tru tu ra ção fa mi li ar, a fal ta de pro gra mas so ci a is
e de po lí ti cas edu ca ci o na is e de sa ú de, a cri se eco nô -
mi ca, o de sem pre go e a re ces são, co ad ju va dos, ain -
da, pelo enal te ci men to da vi o lên cia que se ob ser va
nos pro du tos da cul tu ra de mas sa ve i cu la dos pe los
me i os ele trô ni cos de co mu ni ca ção.

O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, in jus -
ta men te apon ta do como res pon sá vel pelo au men to
da de lin qüên cia ju ve nil e como ga ran ti dor de im pu ni -
da de, ao con trá rio, pre vê e es ti mu la ações prá ti cas e
con cre tas de pre ven ção e con tro le da de lin qüên cia,
me di an te uma po lí ti ca de aten di men to e um sis te ma
de res pon sa bi li za ção só cio-edu ca ti vo, com a pre vi -
são de san ções pro gres si vas – in clu si ve de na tu re za
res tri ti va ou pri va ti va de li ber da de – a se rem apli ca -
das aos ado les cen tes que co me tam ato in fra ci o nal. E
essa res pon sa bi li da de só cio-edu ca ti va do jo vem bra -
si le i ro vale des de seus 12 anos de ida de. A inim pu ta -
bi li da de cons ti tu ci o nal men te pre vis ta das cri an ças e
ado les cen tes não im pli ca, por tan to, sua ir res pon sa bi -
li da de ou im pu ni da de.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, como
em tan tos ou tros ca sos no Bra sil, o pro ble ma não é a
fal ta de uma le gis la ção ade qua da, mas sim as de fi -
ciên ci as na sua apli ca ção. O Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te é um di plo ma le gal mo der no, re di gi do
em con for mi da de à Cons ti tu i ção Fe de ral e à nor ma ti -
va in ter na ci o nal con fi gu ra do ra da Dou tri na da Pro te -
ção Inte gral, es cul pi da em do cu men tos como as Re -
gras de Be i jing, as Di re tri zes de Riad e as Re gras Mí -
ni mas das Na ções Uni das para a Pro te ção dos Jo -
vens Pri va dos de Li ber da de.

O que ocor re é que, in fe liz men te, nos 10 anos
de cor ri dos des de sua en tra da em vi gên cia, o Esta tu to 
da Cri an ça e do Ado les cen te nun ca foi apli ca do na
sua glo ba li da de, aca ban do por apa re cer para a po pu -
la ção, er ro ne a men te, como um es ti mu la dor da de lin -
qüên cia ju ve nil e de sua im pu ni da de.

Um dos prin ci pa is fa to res des se des cré di to e
des sa sen sa ção de im pu ni da de en tre a opi nião pú bli -
ca, a mí dia e a po lí cia é, sem dú vi da al gu ma, a len ti -
dão da Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de na pres ta -
ção da tu te la ju ris di ci o nal, pois um jul ga men to ime di -
a to do jo vem in fra tor é fun da men tal para vi a bi li zar o
rom pi men to do pro ces so de lin qüen ci al.

Cons ci en te des sa re a li da de, a Vara da Infân cia
e da Ju ven tu de da Ca pi tal de meu Esta do, ao tem po
em que era seu ti tu lar o hoje De sem bar ga dor Ma u ro
Cam pel lo, ela bo rou, jun ta men te com a so ci e da de e
di ver sos ór gãos go ver na men ta is, um pro je to des ti na -
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do a agi li zar os jul ga men tos e di mi nu ir o nú me ro de
pro ces sos e a re in ci dên cia, o pro gra ma “Jus ti ça Di nâ -
mi ca”.

Para mim, que tive opor tu ni da de de pres tar al -
gum apo io ne ces sá rio à im ple men ta ção des se pro -
gra ma, é mo ti vo de gran de sa tis fa ção vir hoje a esta
tri bu na re gis trar seu enor me su ces so.

Com efe i to, o pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca” tem
sido tão bem-su ce di do que já foi três ve zes agra ci a do
com o Prê mio Só cio-Edu can do, ins ti tu í do pelo Insti tu -
to La ti no-Ame ri ca no das Na ções Uni das para a Pre -
ven ção do De li to e Tra ta men to do De lin qüen te –
ILANUD/Bra sil, pela Agên cia de No tí ci as dos Di re i tos
da Infân cia – ANDI, pelo BNDES, pela Fun da ção
Edu car DPas cho al e pela UNICEF. O ob je ti vo des se
prê mio é in cen ti var a im ple men ta ção mais efe ti va e
cri a ti va do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, no
que se re fe re à apli ca ção e exe cu ção de me di das só -
cio-edu ca ti vas des ti na das aos ado les cen tes au to res
de ato in fra ci o nal, com ên fa se no ca rá ter edu ca ti vo
das me di das.

O pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca” foi lan ça do em
1º de agos to de 1998 pelo Ju i za do da Infân cia e da
Ju ven tu de de Boa Vis ta com o pro pó si to de exe cu tar
to dos os pro ce di men tos ne ces sá ri os à res pon sa bi li -
za ção do ado les cen te no pe río do de tem po mais pró -
xi mo ao co me ti men to da in fra ção, me di an te tra ba lho
ar ti cu la do de to dos os agen tes do sis te ma de con tro le 
ju di ci al da de lin qüên cia ju ve nil.

Com a cons ci en ti za ção e o es for ço de cada co -
la bo ra dor da Jus ti ça Infan to-Ju ve nil, con se guiu-se
pro por ci o nar or dem nor mal aos pro ces sos, que ago ra 
são qua se sem pre con clu í dos no mes mo dia, ou den -
tro do pra zo má xi mo de 45 dias. Assim, o ado les cen te 
re ce be res pos ta ime di a ta ao seu com por ta men to ti pi -
fi ca do como ato in fra ci o nal, sen do in clu í do em um
pro ces so só cio-pe da gó gi co ca paz de fazê-lo rom per
com a ca mi nha da da de lin qüên cia e evi tar a re in ci -
dên cia. Com o aten di men to ime di a to, evi ta-se que o
de cur so do tem po para o jul ga men to do caso aca be
acar re tan do a ir res pon sa bi li za ção do ado les cen te, o
que con tri bu i ria para sua per ma nên cia na tra je tó ria
de mar gi na li za ção e para o re for ço à no ção de im pu -
ni da de.

O pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca” pro por ci o nou
uma de fi ni ção cla ra do an da men to do pro ces so e das
atri bu i ções dos di ver sos agen tes do sis te ma – Po lí ci -
as Mi li tar e Ci vil, Mi nis té rio Pú bli co, De fen so ria Pú bli -
ca, Ju i za do da Infân cia e da Ju ven tu de e en ti da des de 
aten di men to. No Ju i za do, os ser vi do res fo ram en vol -
vi dos na re a li za ção de suas ta re fas me di an te ca pa ci -
ta ção, tre i na men to e re u niões cons tan tes de ava li a -

ção e pla ne ja men to. O car tó rio ju di ci al pas sou a agi li -
zar os pro ces sos de for ma sim ples e prá ti ca, di vi din -
do-se em se to res de atu a ção: do ato in fra ci o nal, da
exe cu ção de me di das só cio-edu ca ti vas e do cí vel.

O se tor in ter pro fis si o nal as su miu sua ver da de i -
ra iden ti da de, di vi din do-se tam bém em gru pos de atu -
a ção nas mes mas três áre as. O pri me i ro gru po, que
cu i da da área in fra ci o nal, pro ce de um ime di a to aten -
di men to ao ado les cen te em con fli to com a lei e aos
seus fa mi li a res, ela bo ran do o es tu do do caso e in di -
can do ao Ju í zo a me lhor me di da a ser apli ca da no
caso de re co nhe ci men to da prá ti ca de ato in fra ci o nal.
Já nes se aten di men to ga ran te, caso seja ne ces sá rio,
a es co la ri za ção, sa ú de, as sis tên cia so ci al e ou tros
pro gra mas ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to do ado -
les cen te e seus fa mi li a res, cons ci en ti zan do es tes úl ti -
mos de sua res pon sa bi li da de em acom pa nhar o fi lho
du ran te todo o pro ces so.

O se gun do gru po, que cu i da da exe cu ção das
me di das só cio-edu ca ti vas, cum pre uma ro ti na de fis -
ca li za ção das en ti da des res pon sá ve is por essa exe -
cu ção, mo ni to ran do sua pro pos ta pe da gó gi ca e ar ti -
cu lan do a sua me lho ria, além de acom pa nhar cada
pro ces so ju di ci al de exe cu ção da me di da, emi tin do
pa re ce res para au xi li ar o Juiz. O úl ti mo gru po, que
atua na área cí vel, além de as ses so rar o Ju í zo em
pro ces sos des sa na tu re za – ado ção, guar da, des ti tu i -
ção ou sus pen são de pá trio po der, ali men tos etc. –,
de sen vol ve pro gra mas de re a ta men to e ma nu ten ção
do vín cu lo fa mi li ar em par ce ria com ou tros ór gãos.

A Di vi são de Pro te ção à Infân cia e à Ju ven tu de
– an ti go Co mis sa ri a do de Me no res – cri ou di ver sas
equi pes, des de aque la que fis ca li za ba res, bo a tes,
fes tas, des fi les, ae ro por tos e ro do viá ri as, até uma
equi pe de bus ca e lo ca li za ção de ado les cen tes e
seus fa mi li a res, a qual ge ral men te con se gue lo ca li zar 
mem bros da fa mí lia ex ten sa do ado les cen te, fa ci li tan -
do, des sa for ma, a in ter ven ção do se tor in ter pro fis si o -
nal e das en ti da des exe cu to ras de pro gra mas no for -
ta le ci men to dos vín cu los fa mi li a res.

Com essa mu dan ça de pa ra dig ma, a efi cá cia do 
pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca” fi cou evi den ci a da em
da dos es ta tís ti cos sur pre en den tes, já no ano de
1999, os qua is de mons tram que essa li nha de ação é
efi caz no con tro le da de lin qüên cia ju ve nil, es pe ci al -
men te me di an te a apli ca ção das me di das só cio-edu -
ca ti vas em re gi me aber to.

Gra ças ao pro gra ma, a Vara da Infân cia e da Ju -
ven tu de da Co mar ca de Boa Vis ta – que no pas sa do
che gou a ter 2 mil e 036 pro ces sos em tra mi ta ção –
con se guiu al can çar, em maio des te ano, a mar ca his -
tó ri ca de ape nas 677 pro ces sos em an da men to. A
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pre vi são era de que no cor ren te mês ape nas cer ca de 
400 pro ces sos es ti ves sem aguar dan do sen ten ça, o
que re pre sen ta uma re du ção de 81% de fe i tos em tra -
mi ta ção e cor res pon de ao nú me ro ide al de pro ces sos 
sob res pon sa bi li da de de um Juiz, se gun do pa râ me -
tros da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos do Bra sil – AMB.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a po lí ti ca 
de aten di men to só cio-edu ca ti va es tru tu ra da na Co -
mar ca de Boa Vis ta veio vi a bi li zar a apli ca ção e exe -
cu ção de to das as me di das pre vis tas no Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te. Essas me di das, que são
na ver da de pro ces sos edu ca ci o na is es pe ci a is, con -
tem plam pro pos tas só cio-pe da gó gi cas, ou seja, me -
ca nis mos pró pri os e efi ca zes ca pa zes de mo di fi car as 
si tu a ções de fato exis ten tes e que fo ram ca u sa do ras
da prá ti ca do ato in fra ci o nal. Des se modo, pos si bi li -
tam ao só cio-edu can do um des per tar de sua res pon -
sa bi li da de so ci al, de modo a evi tar a re in ci dên cia.

O es pe ta cu lar re sul ta do ob ser va do em Ro ra i ma 
foi que, após a ado ção des sa nova fi lo so fia, a re in ci -
dên cia foi in fe ri or a 1% dos só cio-edu can dos que in -
gres sa ram no sis te ma de con tro le ju di ci al da de lin -
qüên cia ju ve nil. Além dis so, ne nhu ma re be lião ocor -
reu na ins ti tu i ção des ti na da ao cum pri men to das me -
di das em re gi me fe cha do.

O que o Ju i za do da Infân cia e da Ju ven tu de de
Boa Vis ta con se guiu re a li zar, na ver da de, foi a co lo ca -
ção em prá ti ca do novo pa ra dig ma cri a do pelo Esta tu -
to da Cri an ça e do Ado les cen te, ou seja, a subs ti tu i -
ção do bi nô mio cul pa/cas ti go pelo bi nô mio cul pa/edu -
ca ção. E foi essa con quis ta que le vou a UNICEF, o
ILANUD e as de ma is en ti da des a dis tin gui rem Ro ra i -
ma, já no ano de 1998, com dois Prê mi os Só cio-Edu -
can do, o pri me i ro re fe ren te às exe cu ções de me di das
só cio-edu ca ti vas de in ter na ção e semi-li ber da de, por
meio do Pro gra ma Cen tro Só cio-Edu ca ti vo, e o se -
gun do re fe ren te às exe cu ções de me di das só cio-edu -
ca ti vas de pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, me -
di an te o Pro gra ma Tra ba lhan do o Fu tu ro. Já no ano
se guin te, na se gun da edi ção do Prê mio, o pro gra ma
“Jus ti ça Di nâ mi ca” vol tou a ser dis tin gui do, des ta fe i ta
na ca te go ria “Ju í zes”.

Entre os re sul ta dos do pro gra ma “Jus ti ça Di nâ -
mi ca” ob ser va dos no ano de 1999, de vem ser des ta -
ca dos os se guin tes:

– Di mi nu i ção da prá ti ca de in fra ções en tre os
ado les cen tes;

– Agi li za ção, sem pre ju í zo da efi ciên cia, do fun -
ci o na men to do sis te ma de con tro le ju di ci al da de lin -
qüên cia ju ve nil, pos si bi li tan do o jul ga men to do caso
no mes mo dia da prá ti ca do ato in fra ci o nal ou da apre -
sen ta ção do ado les cen te em Ju í zo;

– Re du ção da im pu ni da de;
– Estri to cum pri men to do Esta tu to da Cri an ça e

do Ado les cen te, pro mo ven do-se a ga ran tia de di re i -
tos e a ade qua da uti li za ção de me di das só cio-edu ca -
ti vas;

– Fim da ba na li za ção das me di das em re gi me
fe cha do e in cre men to da uti li za ção das me di das em
re gi me aber to, com apli ca ção de so men te 26 me di -
das em re gi me fe cha do con tra 306 em re gi me aber to,
en tre es tas, 168 ad ver tên ci as;

– Au men to da uti li za ção do ins ti tu to da re mis -
são, re gis tran do-se 310 re mis sões con ce di das, o que
veio evi tar um ma i or con ta to do ado les cen te com o
Sis te ma de Jus ti ça;

– Re du ção da re in ci dên cia, re gis tran do-se ape -
nas 05 re in ci den tes en tre os 595 ado les cen tes jul ga -
dos;

– Pro mo ção de so lu ções cri a ti vas e re so lu ti vas
para for ma ção da ci da da nia dos ado les cen tes au to -
res de atos in fra ci o na is;

– Des mis ti fi ca ção da vi o lên cia ju ve nil, de mons -
tran do-se que os ado les cen tes co me tem mu i to mais
atos in fra ci o na is con tra o pa tri mô nio do que con tra a
vida, re gis tran do-se 197 fur tos e 29 rou bos em face
de 40 ho mi cí di os ten ta dos ou con su ma dos;

– Ingres so no Sis te ma de Jus ti ça de ado les cen -
tes de di ver sas fa i xas de ren da fa mi li ar e di ver sos ní -
ve is de es co la ri da de.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, com o
Pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca”, o Po der Ju di ciá rio de
Ro ra i ma con se guiu dar efe ti vi da de ao Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te, mon tan do, com o apo io da
so ci e da de, um ver da de i ro sis te ma de con tro le da de -
lin qüên cia ju ve nil e de re cu pe ra ção do jo vem in fra tor.
O su ces so do Pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi ca” de mons -
tra de for ma ca bal que as me di das só cio-edu ca ti vas
pre vis tas no Esta tu to, quan do cor re ta men te apli ca -
das, são ca pa zes de cum prir com sua fi na li da de com
efi ciên cia ma i or que a pura e sim ples re tri bu i ção pe -
nal, não ha ven do ne ces si da de de in gres so do jo vem
no sis te ma pe ni ten ciá rio.

A ex pe riên cia ro ra i men se joga por ter ra os mi tos 
re fe ren tes à im pu ni da de do ado les cen te em con fli to
com a lei, bem como aque les re fe ren tes à res pon sa -
bi li da de do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te
pelo au men to da de lin qüên cia ju ve nil. Na ver da de,
fica am pla men te de mons tra do que o Esta tu to é uma
lei su fi ci en te men te se ve ra no que con cer ne às con se -
qüên ci as ju rí di cas de cor ren tes de atos in fra ci o na is
pra ti ca dos por ado les cen tes, ofe re cen do uma res -
pos ta so ci al jus ta e ade qua da a es ses atos.
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Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, os jo -
vens são, in dis cu ti vel men te, o pa tri mô nio mais pre ci -
o so des te País. Não po de mos per mi tir que con ti nu em
aban do na dos e de sas sis ti dos. Não po de mos per mi tir
a con ti nu i da de do dan tes co qua dro que se ob ser va
nas ins ti tu i ções su pos ta men te des ti na das à re cu pe -
ra ção de jo vens in fra to res, onde as con di ções de vida
são ab je tas e as re be liões vi o len tas são ro ti ne i ras.

Va mos to mar esse belo exem plo que nos vem
de Ro ra i ma e re pro du zir o pro gra ma “Jus ti ça Di nâ mi -
ca” pelo Bra sil afo ra.

Era o que ti nha a di zer.
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 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 1996

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
1996, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck
Orne las, que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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
Lú cio Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o se gun -
do tur no.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 10, DE 2000

Qu ar ta 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 10, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (imu ni da de tri bu tá ria
para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 3 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1995

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 113, de

1995 (nº 5.920/90, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o pro ces so de tra ba lho nas ações que en vol -
vam de mis são por jus ta ca u sa e dá ou tras pro vi dên ci -
as, ten do 

Pa re cer sob nº 84, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, ofe -
re cen do a re da ção do ven ci do.

– 4 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 1995

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 104, de 1995, de au to ria 
do Se na dor Ro meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da lei
de exe cu ção pe nal so bre exa me cri mi no ló gi co e pro -
gres são do re gi me de exe cu ção das pe nas pri va ti vas de 
li ber da de, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 97, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur sos nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 187, de 1999, de au to ria do Se na dor Jor ge 
Bor nha u sen, que mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995,
com a fi na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti -
dá ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ser gio Ma cha do, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião e, em
se pa ra do, do Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 28, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 110, de 2000, de au to ria do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que de no mi na “Ro do via Go ver na -
dor Ene Gar cez” a ro do via BR-401, ten do

Pa re cer sob nº 801, de 2000, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 3-CE, que apre sen ta,
com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e dos Se -
na do res Ge ral do Cân di do e Se bas tião Ro cha.
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– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do Re cur so nº 30, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 140, de 2000, de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que de no mi na “Ro do via Luiz Otá vio Cor -
rêa de Melo” tre cho da BR 401, no Esta do de Ro ra i -
ma, ten do,

Pa re cer sob nº 1.080, de 2000, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Álva ro Dias, fa vo -
rá vel, com a Emen da nº 1-CE, que apre sen ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 6, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2000 (nº 105/99, 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 O Diá rio Rá dio e Te le vi 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 Ri be i rão Pre to, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 487, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Jef fer son Pe res.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 8, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 8, de 2000 (nº 144/99, 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 Sara Nos sa Ter ra 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 Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 488, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Iris Re zen de, com abs -
ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Jef fer son
Pe res.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 65, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 65, de 2000 (nº 191/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são da Fun da ção Frei João Ba tis ta Vo gel O.F.M.
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 Aná po lis, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 853, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 81, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 81, de 2000 (nº 219/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 731, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 100, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 100, de 2000 (nº 261/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ções 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 San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 106, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 106, de 2000 (nº 292/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana 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 Ca i có, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Agne lo Alves.

– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 224, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 224, de 2000 (nº 479/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Tim bó Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
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ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Tim bó, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 19, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

– 15 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 25, de 1999, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon, que cria ca pe la ecu mê ni ca em de pen dên ci as do 
Se na do Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 968, de 2000, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 100, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
100, de 2001, do Se na dor Osmar Dias, 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 12, de 2001, de sua au to ria.

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 43 
mi nu tos.)

                                

Dis cur so pro nun ci a do pelo Sr. Se -
na dor Pa u lo Sou to, na ses são De li be ra ti -
va Ordi ná ria do Se na do Fe de ral de
3-4-01, que, re ti ra do pelo ora dor para re -
vi são, pu bli ca-se na Pre sen te Edi ção.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, al gum tem po atrás, quan do se dis cu tia a Lei da 
Agên cia Na ci o nal de Águas, ten tei, por meio de uma
emen da ao pro je to, que cou bes se ao Se na do Fe de ral 
ra ti fi car o ins ti tu to da ou tor ga de água quan do ela se
re fe ris se a trans po si ção de águas de uma ba cia hi -
dro grá fi ca para ou tra.

Como se tra ta de uma ques tão que en vol via in -
te res ses fe de ra ti vos, eu con si de ra va que pro je tos
com essa im por tân cia fos sem dis cu ti dos pelo Se na do 
Fe de ral. Não ape nas por isso, mas tam bém por que os 
pro je tos de trans po si ção, que en vol vem na tu ral men te 
in te res ses de vá ri os Esta dos, di zem res pe i to es sen ci -
al men te a um bem na tu ral que, se per di do ao lon go
do tem po, é ab so lu ta men te ir re cu pe rá vel. As po pu la -

ções que, de al gu ma for ma, per dem água den tro de
uma ba cia, não têm pra ti ca men te ne nhu ma pos si bi li -
da de de re cu pe ra rem essa per da. Por isso, em qual -
quer país do mun do, pro je tos como esse são lon ga -
men te dis cu ti dos, à ex ce ção do que acon te ceu na
Espa nha na épo ca da di ta du ra de Fran co. Nos Esta -
dos Uni dos, por exem plo, pro je tos como esse, de po is
de apre sen ta dos, fo ram dis cu ti dos du ran te mu i to tem -
po, e só fo ram re a li za das de po is de en ten di men tos
en tre os Esta dos in te res sa dos.

Vol ta rei hoje a esse as sun to, não mais com esse 
en fo que e que ro, des de já, de i xar as sen ta do um
pré-re qui si to bá si co para essa dis cus são: não há ne -
nhum tipo de opo si ção pre con ce i tu o sa e pre con ce bi -
da do meu Esta do e mi nha, par ti cu lar men te, com re -
la ção à idéia, com re la ção à con cep ção, de que po de -
ria ha ver, sob de ter mi na das con di ções, e pre fe ren ci -
al men te no âm bi to de um am plo pro je to so bre re cur -
sos hí dri cos, uma trans po si ção de águas do rio São
Fran cis co, para aten der às po pu la ções do Nor des te
bra si le i ro. Nós não so mos par ti cu lar men te con tra a
idéia, mas, de po is que co nhe ci ra zo a vel men te o Pro -
je to, pos so di zer de for ma mu i to cla ra que, sou ab so -
lu ta men te con tra esse Pro je to que aí está. E há, tam -
bém, um ou tro pré-re qui si to que que ro de i xar cla ro:
de que não exis te, ab so lu ta men te, ne nhum tipo de
po si ção par ti dá ria nes se sen ti do, por que ela se ria in -
con ce bí vel, e tam bém por que, devo re co nhe cer, o Mi -
nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, o nos so co le ga, Se na -
dor Fer nan do Be zer ra, tem à fren te do seu Mi nis té rio
to ma do ini ci a ti vas ex tre ma men te lou vá ve is.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce de rei 
o apar te a V. Exª tão logo con clua o meu ra ci o cí nio.

De po is que co nhe ci o Pro je to, por mais que te -
nha ten ta do, não con si go de ci frar o se guin te enig ma:
por que o Go ver no Fe de ral não apre sen ta às agên ci -
as in ter na ci o na is o pro je to de fi nan ci a men to da trans -
po si ção das águas do São Fran cis co para o Nor des te
se ten tri o nal? 

O Ban co Mun di al e o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to têm sido, ao lon go dos úl ti mos
anos, par ce i ros fir mes do Bra sil em pro gra mas de re -
cur sos hí dri cos, so bre tu do para o Nor des te. De tal for -
ma que nada se ria mais na tu ral do que a sua par ti ci -
pa ção, no que se ria o ob je ti vo pri o ri tá rio do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal. Por que o Go ver no Fe de ral,
que pede di nhe i ro para tan tas co i sas, não pe di ria
para o seu prin ci pal pro je to para o Nor des te? 
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Sabe-se que os re cur sos or ça men tá ri os do Go -
ver no Fe de ral não têm sido su fi ci en tes se quer para a
con tra par ti da de pro gra mas já fi nan ci a dos. Veja-se,
por exem plo, o caso do Proá gua, que é um pro je to
mu i to in te res san te, que se des ti na a apro ve i tar re ser -
vas de água e ma nan ci a is já exis ten tes, e não es tão
sen do apro ve i ta dos, para fa zer, por exem plo, a adu -
ção e per mi tir que essa água que já está acu mu la da
em gran de par te dos Esta dos bra si le i ros, che gue até
as nos sas po pu la ções. E o que tem acon te ci do com o
Proá gua? Os cro no gra mas es tão atra sa dos por que
fal tam re cur sos do Go ver no Fe de ral para as con tra -
par ti das que pos si bi li tem apro ve i tar esta água e fa zer
com que ela che gue até as po pu la ções, que é o que
to dos nós se gu ra men te de se ja mos.

Exem plos mar can tes en con tram-se em Esta dos 
re cep to res e fora do Proá gua que es tão com cro no -
gra mas atra sa dos, como, por exem plo, a Bar ra gem
do Cas ta nhão, sob a res pon sa bi li da de do DNOCS.
Ape sar do gran de em pe nho do go ver no ce a ren se, as
obras, que fo ram ini ci a das há mais de cin co anos, es -
tão atra sa das. Tam bém no Ce a rá pro je tos de ir ri ga -
ção de gran de im por tân cia como o Ta bu le i ro de Rus -
sas e o Ba i xo Aca raú en con tram-se ina ca ba dos, após 
dez anos de in ves ti men tos. Na Ba hia, os pro je tos do
Vale do Sa li tre e Ba i xo Ire cê tam bém não têm a ve lo -
ci da de que nós de se já va mos e que se ria im por tan te
para que fos sem ra pi da men te con clu í dos.

De onde sa i ri am, en tão, os re cur sos pró pri os
tão ex pres si vos para um pro je to que se diz ini ci al men -
te or ça do em três bi lhões, mas que não terá qual quer
efe i to po si ti vo se fo rem gas tos ape nas três bi lhões –
que sig ni fi ca ape nas a par te prin ci pal da obra do pro -
je to?

Ape sar dis so, não se co gi ta, por al gum mo ti vo
que não en ten do qual, che gar até os or ga nis mos in -
ter na ci o na is, que têm tan ta boa von ta de com re la ção
ao pro gra ma de re cur sos hí dri cos do Bra sil, para to -
mar es ses re cur sos. Afi nal de con tas, Srs. Se na do res, 
se a todo mo men to, aqui, apro va mos pro je tos de fi -
nan ci a men to para tan tos pro gra mas im por tan tes, por
que não che ga ao Se na do um pe di do de fi nan ci a -
men to para que este pro je to seja efe ti va men te fe i to
mais ra pi da men te, de acor do o que de se jam aque les
que o de fen dem.

A par tir, por tan to, des sa cons ta ta ção, pas sei a
exa mi nar a úl ti ma ver são do pro je to, pro cu ran do da -
dos que não fos sem aque les re la ci o na dos às ób vi as
ob je ções de na tu re za eco ló gi ca so bre as in ter ven -
ções de um rio, que, in de pen den te men te da trans po -
si ção – isto é ver da de: o rio São Fran cis co não vai fi -

car de gra da do pelo pro je to da trans po si ção, ele já
está de gra da do hoje – não se pode atri bu ir à fu tu ra
trans po si ção os pro ble mas am bi en ta is do rio. Mas, na 
ver da de, hoje ele já apre sen ta um es ta do ater ra dor
de de gra da ção am bi en tal, que po de rá ser agra va do.

Não vou dis cu tir aqui o pro ble ma am bi en tal. A
pri me i ra e sur pre en den te cons ta ta ção é que cer ca de
70% e 75% da água trans pos ta des ti na-se à ir ri ga ção
e ape nas 20% ao con su mo hu ma no. Essa é uma pri -
me i ra cons ta ta ção do pro je to que acre di to ser ex tre -
ma men te im por tan te e so bre a qual de ve mos me di tar. 
Não se tra ta de um pro je to des ti na do pri o ri ta ri a men te
a re sol ver, como se pro pa lou, a ques tão da sede dos
nor des ti nos de al guns Esta dos, mas sim um me ga -
pro je to que pre ten de ir ri gar – es ses nú me ros não são
bem co nhe ci dos – en tre 200 e 300 mil hec ta res.

Para se ter uma idéia do sig ni fi ca do des se nú -
me ro, a Co de vasf e as suas pre de ces so ras, em 50
anos de exis tên cia, im plan ta ram ape nas 90 mil hec ta -
res ir ri ga dos no Nor des te, de ini ci a ti va da Co de vasf
na pró pria ba cia do São Fran cis co. Assim, pre ten -
de-se ir ri gar, em pou co anos, fora da ba cia do São
Fran cis co, duas ou três ve zes mais área do que a Co -
de vasf e suas an te ces so ras ir ri ga ram na mes ma ba -
cia em 51 anos.

A per gun ta que faço é esta: isso pa re ce ra zoá -
vel? Ora, na me di da em que se tra ta es sen ci al men te
de um pro je to vol ta do para a ati vi da de pro du ti va, é
pre ci so evi den te men te que te nha ló gi ca eco nô mi ca e
fi nan ce i ra. Vai-se re ti rar água de uma re gião que não
tem ex ces so de água, por que sa be mos que não te -
mos na re gião do São Fran cis co – Mi nas Ge ra is, Ba -
hia, Ser gi pe e Ala go as – ex ces so de água, cuja po -
ten ci a li da de de ir ri ga ção nas mar gens da ba cia al can -
ça um mi lhão de hec ta res, onde mu i tos pro je tos es tão 
in ter rom pi dos ou se quer fo ram ini ci a dos. Mes mo para 
es ses pro je tos – e que ro me re fe rir aos pro je tos das
mar gens do rio São Fran cis co –, o Go ver no Fe de ral
vem há sete anos es tu dan do o que de no mi nou o
“novo mo de lo de ir ri ga ção”, bus can do re du zir o apor -
te de re cur sos pú bli cos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, pos te ri or men te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
gos ta ria ape nas de con clu ir a pri me i ra par te e, em se -
gui da, con ce de rei os apar tes.

A per gun ta ine vi tá vel é se a ir ri ga ção de pen den -
te de adu ção de água nas con di ções pre vis tas para a
trans po si ção po de ria ga nhar com pe ti ti vi da de, prin ci -
pal men te quan do se de se ja uma par ti ci pa ção ex pres -
si va do se tor pri va do? Que con di ções são es sas da
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água que vai ser trans por ta da para ir ri gar a par tir do
trans por te da água do rio São Fran cis co: o bom be a -
men to para ven cer des ní ve is de até 300 me tros; dis -
tân ci as to ta is a se rem trans pos tas pela água até dois
mil qui lô me tros, in clu in do ca na is, tú ne is, aque du tos e
con du tos for ça dos; per das por eva po ra ção e in fil tra -
ção que po dem che gar a 25%; ne ces si da de de 360
me ga watts, so man do-se à ener gia que vai de i xar de
ser ge ra da e a que será con su mi da pelo bom be a men -
to; gran de com ple xi da de no ge ren ci a men to de um
pro je to de tal na tu re za, que ne ces sa ri a men te de ve ria
ser ope ra do pe los usuá ri os. 

Uma ques tão fun da men tal, con si de ran do que
se tra ta de um pro je to vol ta do es sen ci al men te para a
ir ri ga ção – em con di ções, à pri me i ra vis ta, mu i to com -
ple xas –, é se sa ber quem se rão os seus cli en tes.
Quem são os cli en tes des sa água, para ir ri gar 200 ou
300 mil hec ta res no Nor des te, no fu tu ro, pois, afi nal
de con tas, eles vão con su mir mais de 70% da água.
Um in ves ti men to com es sas ca rac te rís ti cas pre ci sa
an te ci pa da men te co nhe cer o seu mer ca do.

Vou in ter rom per o pro nun ci a men to para con ce -
der os apar tes que me fo ram so li ci ta dos an te ri or men -
te.

Pri me i ra men te, con ce do o apar te ao Se na dor
Tas so Ro sa do.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Agra de -
ço-lhe a boa von ta de. Como re pre sen tan te do Rio
Gran de do Nor te, tal vez um dos Esta dos mais be ne fi -
ci a dos com a trans po si ção do São Fran cis co, eu gos -
ta ria tam bém de fa zer al guns aden dos ao pro nun ci a -
men to de V. Exª. Acre di to que o São Fran cis co hoje,
como V. Exª mes mo dis se, já pa de ce da sua po ten ci a -
li da de em fun ção do as so re a men to. Acre di to que uma 
das ma ne i ras de con se guir mos re vi ta li zar a im por tân -
cia eco nô mi ca do rio São Fran cis co se ria fa zer com
que ele se tor nas se mais abran gen te e aten des se
todo o Nor des te. Re al men te, o pro je to ini ci al já so freu
as suas trans for ma ções. Hoje, a trans po si ção não te -
ria so men te a fi na li da de de fa zer ir ri ga ção, mas tam -
bém de abas te cer os re ser va tó ri os já exis ten tes. No
Rio Gran de do Nor te, por exem plo, há Arman do Ri be -
i ro Gon çal ves e a bar ra gem de San ta Cruz, que, em
pe río dos de es ti a gem, de seca, se ri am re a bas te ci dos 
por in ter mé dio do São Fran cis co. No Ce a rá, há o Cas -
ta nhão. Sa be mos per fe i ta men te que a trans po si ção
do São Fran cis co se ria uma pri me i ra eta pa. A se gun -
da eta pa se ria a trans po si ção do To can tins. Por tan to,
como nor des ti no que sou, como nor des ti no que V. Exª 
é, em vez de com ba ter mos esse pro je to, po de ría mos
bus car so lu ções para su pe rar as di fi cul da des téc ni -

cas e de fi nan ci a men to, para que re al men te pu dés se -
mos in te grar toda a re gião nor des ti na, trans for man -
do-a em uma úni ca re gião. O Nor des te hoje tam bém
já so fre de dis cri mi na ção. Exis tem re giões no Nor des -
te mais de sen vol vi das que ou tras, e o Esta do de V.
Exª é um exem plo dis so. A Ba hia so bres sa iu-se mais
que os ou tros Esta dos, não por que te nha um po ten ci -
al eco nô mi co ma i or, mas tal vez por que lá te nha ha vi -
do po lí ti cos mais atu an tes. Po rém, o meu Esta do, o
Rio Gran de do Nor te, tam bém tem con di ções eco nô -
mi cas; ape nas pre ci sa re ce ber a de vi da aten ção do
Go ver no Fe de ral e a com pre en são de ou tros nor des -
ti nos, como V. Exª, para que jun te mos as nos sas for -
ças e pos sa mos trans for mar re al men te a nos sa re -
gião. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço a
V. Exª esse apar te. É jus ta men te com esse ob je ti vo
que V. Exª aca ba de ex por que es tou ocu pan do a tri -
bu na. 

Eu dis se mu i to cla ra men te, no iní cio do pro je to,
que, hoje, não te nho res tri ções pre li mi na res à idéia e
ao con ce i to. É pe no so, va mos pri var al gu mas po pu la -
ções, mas cre io que esse é um sa cri fí cio, que, even tu -
al men te, po de ria ser fe i to den tro de cer tas con di ções. 

Não te nho, por tan to, res tri ções quan to à idéia,
quan to à con cep ção, mas es tou con ven ci do de que
esse pro je to não é a me lhor for ma de pôr em prá ti ca
essa idéia. Por isso mes mo, es tou de acor do com V.
Exª, quan do diz que o nos so ob je ti vo é ten tar me lho -
rá-lo, é ten tar fa zer com que esse seja um bom pro je to 
para o Bra sil.

Nes se mo men to, não que ro co lo car-me na po si -
ção que têm sido co lo ca dos re pre sen tan tes de Ser gi -
pe, de Ala go as ou da Ba hia, como se fôs se mos pre li -
mi nar men te con tra o pro je to. O que que re mos ter é
con vic ção – que se faça o me lhor pro je to para o Bra -
sil, que seja so bre tu do de vi a bi li da de so ci al eco ló gi -
ca, eco nô mi ca, fi nan ce i ra e que be ne fi cie prin ci pal -
men te as po pu la ções que têm pro ble mas de abas te -
ci men to de água.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Pa u lo Sou to, o rio tem um vo lu me de água de
2.670 m³/s. Ima gi ne que o rio fos se este pe da ço de
pa pel. Esta mos fa lan do em re ti rar este pe da ci nho de
todo este to tal. São 70 m³/s! Isso sig ni fi ca nada! Esta -
mos pen san do em re ti rar isso lá em ba i xo, de po is que
a água já ti ver pas sa do pela Ba hia e por Mi nas. É uma 
água que cor re para o mar. A não ser que ela seja im -
pres cin dí vel para o Oce a no Atlân ti co, ela de ve rá cor -
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rer para o oce a no. Não é nada mais, nada me nos do
que isso. Além do mais, isso vai aten der cer ca de 10
mi lhões de pes so as. Qu an do esse pro je to es ti ver
con clu í do, 75% da água será des ti na da à ir ri ga ção.
Ima gi ne que 25% de 10 mi lhões de pes so as são 2,5
mi lhões de pes so as. São dois mi lhões e meio de pes -
so as pas san do sede! Con vi do V. Exª para ir ao meu
Esta do co nhe cer a si tu a ção. No Esta do de V. Exª,
tam bém há o pro ble ma da seca, mas com me nor in -
ten si da de, vis to que, no nos so Esta do, 73% do solo é
cris ta li no. A água for ne ci da pe los car ros-pipa pa re ce
cal do-de-cana co lo ri do! Há dois anos e meio, em cer -
tas ci da des não há água. Essas pes so as pas sa ri am a
dis por de uma água de me lhor qua li da de. Um país é
fe i to pela so li da ri e da de en tre seus ha bi tan tes. Se
aten dês se mos 100 pes so as, o sa cri fí cio já se ria com -
pen sa do. Mas dois mi lhões e meio é um nú me ro mu i -
to ex pres si vo! Por úl ti mo, eu di ria a V. Exª que não as -
so re a mos o rio. Jul go le gí ti mo que as Ban ca das da
Ba hia, de Mi nas, de Ala go as e de Ser gi pe lu tem, por -
que de vem ten tar con quis tar o seu ob je ti vo. Po rém, o
que pe di mos ago ra é um di re i to bí bli co: água para
quem tem sede. No meu caso, isso é es pe cí fi co e ver -
da de i ro. Por tan to, con vi do V. Exª para, quan do qui ser,
vi si tar as áre as do Ca ri ri e do Cu ri ma taú. V. Exª verá
ci da des que, há dois anos e meio, não dis põem de um 
pin go d’água. Po rém, como esse pou qui nho de água
ca i rá per ma nen te men te, tam bém per ma nen te men te
ela es ta rá en chen do os re ser va tó ri os - po de rá até ter
ou tras fi na li da des. O que que re mos no Esta do da Pa -
ra í ba é água para os con su mos hu ma no e ani mal.
Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço a
V. Exª o apar te. 

Qu e ro in sis tir que não es tou ques ti o nan do ab -
so lu ta men te o fato, pelo me nos pre li mi nar men te, da
re ti ra da de 2% da água; não es tou ques ti o nan do isso.
Para o que, nes te mo men to con si de ro ne ces sá rio, é
uma ex pli ca ção so bre a uti li za ção de qua se 75% da
água do pro je to para ir ri ga ção. Esse pro je to tem que
de mons trar so bre tu do eco no mi ci da de, se não mais
uma vez va mos re ser var água – e o pro je to está todo
cal ca do na vi a bi li da de por meio da ir ri ga ção – e não
va mos ter su ces so. Não te nho qual quer ob je ção pre li -
mi nar men te, do pon to de vis ta con ce i tu al, com re la -
ção a um pro je to que seja es sen ci al men te des ti na do
a atin gir uma gran de par te da área do Nor des te que
não tem água, mas não é isso que vejo nes se pro je to.
Pelo me nos, pelo que co nhe ço até ago ra, ele atin gi ria
apro xi ma da men te 5% da re gião semi-ári da e se ria,
como eu dis se, um me ga pro je to de ir ri ga ção.

Um es tu do eco nô mi co mos tra que as ta ri fas mé di -
as de água, des ti na das ao con su mo hu ma no, irão sub -
si di ar for te men te as ta ri fas para a ir ri ga ção, de tal sor te
que 80% das re ce i tas pre vis tas de ri vam de 30% da
água des ti na da aos con su mos hu ma no e in dus tri al; ou
seja, o que se ria a prin ci pal fi na li da de, que é o abas te ci -
men to hu ma no, vai so bre tu do sub si di ar a ir ri ga ção ou,
en tão, va mos ter um sub sí dio pú bli co para isso.

Admi to até que um pro je to des se tipo, um pro je to
des ti na do ao abas te ci men to hu ma no, nes sas con di -
ções, não con si de re o in ves ti men to ini ci al para o es tu do
de vi a bi li da de eco nô mi ca, é que con si de re ape nas o
cus to ope ra ci o nal. Acho que o Go ver no até po de ria fa -
zer isso, mas, do pon to de vis ta de se tra tar de um pro je -
to de ir ri ga ção, te mos que es tar con ven ci dos de que
esse é um pro je to viá vel eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te.

As em pre sas de sa ne a men to po de ri am pa gar
aque las ta ri fas? O con jun to de to dos es ses fa tos tor -
na ex tre ma men te im pro vá vel con fe rir cre di bi li da de às 
ta xas de re tor no apre sen ta das, ain da mais que dois
fa tos ex tre ma men te im por tan tes re for çam a idéia de
que po dem não es tar cor re tos. Pri me i ro, fo ram apro -
pri a dos be ne fí ci os re sul tan tes do uso fi nal da água
sem que te nham sido con si de ra dos os cus tos re sul -
tan tes, como, por exem plo, as in ver sões na adu ção e
na dis tri bu i ção de água para con su mo hu ma no ou ir ri -
ga ção. Ou seja, os be ne fí ci os se ri am pro va vel men te
so bre in ves ti men tos que iri am a 10 e a 15 bi lhões; e
eles fo ram con si de ra dos a cus tos de ape nas três bi -
lhões, o que, por tan to, al te ra de for ma, eu di ria, qua se 
com pro me te do ra o es tu do da vi a bi li da de eco nô mi ca
des se pro je to, que, como eu dis se, é um pro je to es -
sen ci al men te vol ta do para a ir ri ga ção.

Tam bém não fo ram con si de ra dos apro pri a da -
men te os tem pos nos qua is se rão ini ci a dos os pro je -
tos de ir ri ga ção, o que tam bém mas ca rou os va lo res
en con tra dos; não há ne nhu ma dú vi da que os pro je tos 
de ir ri ga ção não se rão ini ci a dos nos tem pos pre vis -
tos, o que cer ta men te re du zi rá os va lo res en con tra -
dos para a taxa de re tor no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Pa u lo Sou to, a Mesa lem bra que o tem po de V. Exª
está es go ta do. Obser vo, ain da, que vá ri os Se na do res 
es tão pe din do apar te, mas so li ci to a com pre en são do
Ple ná rio, para que dê opor tu ni da de a ou tros Se na do -
res. São mu i tos os que es tão ins cri tos, além dos re -
pre sen tan tes de Li de ran ças, e, no fi nal, es ses se rão
pre ju di ca dos.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Sou to?
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O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si -
den te, peço a com pre en são de V. Exª, para que eu
pos sa con ce der um bre ve apar te ao Se na dor Ge ral do 
Melo, co nhe ce dor pro fun do des sas ques tões.

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ge ral do
Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Pa u lo Sou to, agra de ço a V. Exª. Sr. Pre si den te,
peço des cul pas por in sis tir nes te apar te, mas como S. 
Exª ul tra pas sou so men te 1 mi nu to e 20 se gun dos do
seu tem po, não será um exa ge ro.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – E V. Exª
é o pró xi mo ins cri to.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – É ver -
da de. Se na dor Pa u lo Sou to, con cor do com V. Exª no
que diz res pe i to à ne ces si da de de que se dis po nha
de se gu ran ça no País com re la ção às ca rac te rís ti cas
do pro je to de trans po si ção das águas do São Fran cis -
co. Se ria uma ir res pon sa bi li da de con du zi-lo de ou tra
ma ne i ra. No en tan to, não te nho ne nhum mo ti vo para
crer que esse pro je to será con du zi do ir res pon sa vel -
men te.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Se na dor,
eu não dis se isso, por fa vor.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Eu
sei que V. Exª não o dis se. O que es tou di zen do é que
se ria uma ir res pon sa bi li da de o País apli car re cur sos
des se vul to num pro je to des sa en ver ga du ra sem que
to dos os pro ble mas de en ge nha ria, de eco lo gia e de
eco no mia en vol vi dos, além dos pro ble mas ope ra ci o -
na is sub se qüen tes – que são mu i to gra ves e im por -
tan tes –, es te jam de vi da men te re sol vi dos e equa ci o -
na dos. Mas cre io que o Mi nis tro da Inte gra ção, Fer -
nan do Be zer ra, en ge nhe i ro por for ma ção pro fis si o nal
e de ten tor de uma lon ga ex pe riên cia na área, tem
cons ciên cia da ne ces si da de de to dos es ses as sun tos 
se rem com ple ta men te es go ta dos. Eu que ria ape nas
pe dir ao re pre sen tan te da Ba hia que me es cla re ces -
se um pon to: V. Exª fa lou so bre o uso do pro je to des ti -
na do à ir ri ga ção, que vai abran ger duas ou três ve zes
uma área que a Co de vasf le vou cin qüen ta anos para
ir ri gar. Eu, re al men te, re co nhe ço que é uma meta am -
bi ci o sa de ma is, mas, se isso acon te cer, não cre io que 
seja cri ti cá vel. Enten do que é um lado ex tre ma men te
po si ti vo do pro je to. No en tan to, V. Exª diz que se vai fa -
zer isso pri van do-se po pu la ções de água, e, até ago -
ra, não ouvi, em lu gar ne nhum, di zer-se quem, efe ti -
va men te, será pri va do de água com o des vio des ses
70 m³ por se gun do. Eu gos ta ria de ser es cla re ci do a
res pe i to dis so.

O Sr. Wal deck Orne las (PFL – BA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Se na dor
Ge ral do Melo, vou res pon der, com mu i ta sa tis fa ção, a 
V. Exª, mas, an tes, peço ao Sr. Pre si den te que me dê
a opor tu ni da de de con ce der um rá pi do apar te ao Se -
na dor Wal deck Orne las.

O Sr. Wal deck Orne las (PFL – BA) – Se na dor
Pa u lo Sou to, V. Exª traz ao de ba te des sa ques tão a in -
for ma ção tre men da men te pre o cu pan te de que 75%
da água pre ten di da pelo pro je to de trans po si ção des -
ti na-se a ati vi da des de ir ri ga ção e não ao abas te ci -
men to hu ma no. E o ar gu men to emo ci o nal en vol vi do
nes sa ques tão é o de que o pro je to se des ti na ao
abas te ci men to hu ma no. Aliás, nes se par ti cu lar,
cabe-me di zer que a po pu la ção ba i a na re si den te no
semi-ári do, em ter mos nu mé ri cos, é exa ta men te igual 
à soma das po pu la ções to ta is da Pa ra í ba e do Rio
Gran de do Nor te. V. Exª, de modo ju di ci o so, cri te ri o so
e cu i da do so, como é do seu fe i tio – in clu si ve, pela sua 
con di ção de ex-Su pe rin ten den te da Su de ne –, traz
uma apre ci a ção ex tre ma men te po si ti va, a res pe i to da 
qual a Casa deve re fle tir. Lem bro-me mu i to bem que
V. Exª sem pre de fen deu a exe cu ção de um pla no de
re cur sos hí dri cos glo bal para o Nor des te. Enten do
que a au sên cia de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal está trans for man do esse pro je to numa pro -
pos ta al ter na ti va, o que ele não é; isso não cor res pon -
de ao in te res se do Rio Gran de do Nor te e da Pa ra í ba.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Wal deck Orne las.

Se na dor Ge ral do Melo, ao fa lar das po pu la ções, 
re fe ri-me, es pe ci fi ca men te, ao fato de que ao se re ti -
rar um re cur so na tu ral de onde ele po de ria ser uti li za -
do e trans por tá-lo para ou tro lo cal, as ge ra ções fu tu -
ras po de rão ser sa cri fi ca das. 

Para con clu ir, es ses e mu i tos ou tros fa tos in di -
cam a ne ces si da de de uma pro fun da re vi são no pro -
je to, tan to na sua con cep ção como nos es tu dos de vi -
a bi li da de apre sen ta dos, pois tudo leva a crer que
exis tam er ros ca pi ta is na sua for mu la ção, os qua is
po dem, in clu si ve, in va li dá-lo. Tal vez por isso haja re -
sis tên ci as, na sua apre sen ta ção para o fi nan ci a men to 
por um or ga nis mo in ter na ci o nal, que cer ta men te iria
ana li sá-lo de ti da men te. E se o Go ver no não quer
essa so lu ção, ou seja, não quer apre sen tar esse pro -
je to a um ór gão que fi nan cie bons pro je tos, prin ci pal -
men te de re cur sos hí dri cos no Nor des te, po de ria,
pelo me nos para nos sa ga ran tia, sub me tê-lo a uma
jun ta de con sul to res in de pen den tes para ter se gu ran -
ça de que não es ta ria des per di çan do re cur sos pú bli -
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cos com um pro je to in viá vel. To dos que re mos – que ro
de i xar cla ro –, e cer ta men te tam bém o Go ver no, um
pro je to que seja sus ten tá vel em to das as suas di men -
sões: so ci al, eco nô mi ca, fi nan ce i ra e am bi en tal. 

Não se re sol ve essa ques tão sim ples men te dis -
tri bu in do-se re com pen sas aos Esta dos do a do res –
que pre ci sam re ce bê-las por que essa é uma con di -
ção para todo pro je to de trans po si ção –, mas, an tes
dis so, ten do-se con vic ção de que será um bom pro je -
to para o Bra sil. Na ver são atu al, a meu ju í zo, esse
não será um bom pro je to.

Mu i to obri ga do.

SEGUE ARTIGO ESCRITO PELO SR.
SENADOR PAULO SOUTO SOBRE A
TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO 
FRANCISCO.

Introdução

Foi mu i to pro ve i to sa a ini ci a ti va do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal pro mo ven do, no mês de abril de
2000, uma vi si ta ao Esta do do Co lo ra do, nos Esta dos
Uni dos, or ga ni za da pelo Ban co Mun di al, com o ob je ti vo
de co nhe cer ex pe riên ci as vol ta das para a ges tão de re -
cur sos hí dri cos numa re gião semi– ári da. É evi den te
que o Mi nis té rio ti nha como ob je ti vo o co nhe ci men to de
um pro je to de trans po si ção que se fez na re gião, dado o
ma ni fes to de se jo do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra de re a li -
zar o pro je to de trans po si ção das águas do Rio São
Fran cis co para o nor des te se ten tri o nal.

A nos so ver o re sul ta do mais sig ni fi ca ti vo da vi si ta
foi a con fir ma ção da gran de im por tân cia dada a um sis -
te ma efi ci en te de ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos,
con di ção es sen ci al para a uti li za ção efi ci en te e ra ci o nal
da água, um re cur so na tu ral cada vez mais es cas so, so -
bre tu do em re giões ári das e semi– ári das.

O Bra sil já tem um ar ca bou ço le gal de boa qua li -
da de para im plan tar um sis te ma de ges tão de suas
águas, com leis con si de ra das avan ça das, mas pre ci -
sa ini ci ar ur gen te men te a sua ope ra ci o na li za ção, o
que aliás já está sen do fe i to por al gu mas uni da des da
Fe de ra ção. A cri a ção re cen te da Agên cia Na ci o nal de 
Água deve ser um pas so im por tan te no sen ti do de um 
tra ba lho de na tu re za or gâ ni ca nes te sen ti do.

Pa re ceu mu i to cla ro, en tre tan to, ser in con ce bí -
vel avan çar em pro je tos de gran de im pac to, como, por 
exem plo os que en vol vem trans po si ções en tre ba ci -
as, sem a ins ti tu ci o na li za ção de um sis te ma ade qua -
do de ges tão, tan to ao ní vel do pro je to em si, como
em es ca la mais am pla.

O Pac to do Rio Co lo ra do

O caso do ge ren ci a men to do Rio Co lo ra do é re -
al men te em ble má ti co. A Ba cia do Rio Co lo ra do ocu pa
uma su per fí cie de 630.000Km2, abran gen do os es ta -
dos de Wyo ming, Co lo ra do, Utah e Novo Mé xi co, na
par te su pe ri or e Ne va da, Ari zo na e Ca li fór nia na par te
in fe ri or, onde pe ne tra em ter ri tó rio me xi ca no. A va zão
mé dia pró xi mo à foz é de 630 m3/seg. 

Foi a ne ces si da de de se re a li zar obras de pro te -
ção con tra as che i as na par te in fe ri or do Rio, no Esta do
da Ca li fór nia, que ca u sa ram gran des pre ju í zos nos
anos de 1905 a 1907 e 1916, ao lado da cons tru ção de
gran des ca na is de ir ri ga ção, que pre ci pi ta ram a dis cus -
são de um en ten di men to en tre os sete es ta dos, cu jos
ter ri tó ri os eram dre na dos pelo Rio Co lo ra do e seus aflu -
en tes. Como es tas obras se ri am in ves ti men tos fe de ra is, 
de pen den tes por tan to de uma de ci são do Con gres so,
era evi den te que ela de pen de ria dos ou tros es ta dos da
Ba cia, que fi ca ram de ter mi na dos a re sis tir, a me nos que 
re ce bes sem ga ran ti as su fi ci en tes da uti li za ção fu tu ra
das águas do Rio em seus ter ri tó ri os.

Em 1919 o Con gres so ame ri ca no au to ri zou a
par ti ci pa ção de um re pre sen tan te do Go ver no Fe de -
ral na ne go ci a ção de um pac to en tre os sete es ta dos
da Ba cia, que foi as si na do em 1922 por seis es ta dos,
já que o Ari zo na se re cu sou a as si nar. “The Co lo ra do
Ri ver Com pact”, como é co nhe ci do , foi re fe ren da do
pelo Con gres so dos Esta dos Uni dos em 1923 e é o
prin ci pal ato dos mu i tos ou tros que fo ram apro va dos e 
que até hoje con ti nu am sen do fe i tos e que com põem
a Lei do Rio Co lo ra do.

O prin ci pal ob je to do Co lo ra do Ri ver Com pact
foi a di vi são da uti li za ção das águas en tre as ba ci as
su pe ri or e in fe ri or, e de po is de mu i tas dis cus sões fi -
cou acer ta do que cada uma das sub-ba ci as po de ria
uti li zar 50% do vo lu me do rio, cal cu la do em 15 mi -
lhões de acres pés ou 285m3/seg. Pac tos pos te ri o -
res, en tre ou tras de ci sões, di vi di ram as águas en tre
os Esta dos, dan do as sim a ga ran tia de que ne ces si ta -
vam para a fu tu ra uti li za ção das águas, em bo ra, ain da 
as sim, mu i tos con fli tos te nham se re gis tra do mes mo
de po is da as si na tu ra do pac to prin ci pal. Esta cir cuns -
tân cia, tan to quan to se pode ve ri fi car, tam bém tem o
po ten ci al de ocor rer na ba cia do São Fran cis co, isto é, 
os me ca nis mos téc ni cos, le ga is e ins ti tu ci o na is, as so -
ci a dos a uma di vi são de águas en tre es ta dos não são
su fi ci en tes para di ri mir con fli tos en tre os usuá ri os se
não hou ver uma base con sen su al po lí ti ca e so ci al
pre vi a men te con so li da da.

O pri me i ro pon to a ser re gis tra do é que o pac to
tra tou da di vi são da água ape nas en tre os Esta dos per -
ten cen tes a Ba cia do Co lo ra do , de acor do com a le gis -
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la ção ame ri ca na que con fe re aos Esta dos a atri bu i ção
de le gis lar so bre a uti li za ção das águas dos rios, já que
não exis te, como no Bra sil, os cha ma dos rios fe de ra is,
quan do atra ves sam mais de um Esta do da Fe de ra ção,
ou quan do ser vem de fron te i ra en tre eles.

O Esta do do Ari zo na, que não ha via as si na do o
pac to, che gou a en vi ar as suas tro pas quan do as
obras fo ram ini ci a das, mas aca bou as si nan do em
1944, de po is que o Con gres so apro vou uma lei li mi -
tan do o uso da água pela Ca li fór nia, que des de o iní -
cio do pac to, era o prin ci pal es ta do con su mi dor. Isto
de mons tra cla ra men te a as ser ti va an te ri or so bre a
ne ces si da de de es ta be le ci men to de con sen so po lí ti -
co-so ci al.

Du ran te todo o tem po tem exis ti do con fli tos en -
tre os Esta dos; atu al men te o con fli to mais im por tan te
re fe re-se ao fato da Ca li fór nia uti li zar mais água do
que a sua cor ta que foi es ta be le ci da pelo Pac to, so -
fren do uma gran de pres são dos ou tros Esta dos para
que se li mi te a sua par ti ci pa ção pre vis ta, o que se não 
acon te cer po de rá ter mi nar em con fli to a ser de ci di do
pela Su pre ma Cor te. 

O pro je to de trans po si ção “Big Thomp son”

Uma gran de seca em 1930, re a cen deu o de se -
jo dos agri cul to res da par te les te do Esta do do Co lo -
ra do, si tu a da fora da Ba cia do Co lo ra do, a les te das
Mon ta nhas Ro cho sas , so bre tu do aque les da Ba cia
do South Ri ver Pla te, já per ten cen te pois a Ba cia do 
Mis sis si pi, de dis po rem de mais água para a pro du -
ção agrí co la, que era mu i to ex pres si va .

Se a par te les te do Esta do do Co lo ra do, na ver -
ten te ori en tal das Ro cho sas era a mais po vo a da e de
mais in ten sa ati vi da de eco nô mi ca, so bre tu do no que
se re fe re a agri cul tu ra, a ma i or par te da água es ta va
jus ta men te na zona oes te das Ro cho sas, na Ba cia do
Co lo ra do, be ne fi ci a da pela ma i or umi da de re sul tan te
do en con tro das fren tes fri as vin das do Pa cí fi co com a 
en cos ta oes te das Ro cho sas, e àque la épo ca com
ba i xa ca pa ci da de de uti li za ção agrí co la. Sur ge daí a
idéia de trans po si ção das águas do Rio Co lo ra do
para a par te oes te, cor tan do as Ro cho sas, bus can do
prin ci pal men te au men tar as dis po ni bi li da des de água 
para ir ri ga ção.

Tra ta va-se por tan to da trans po si ção de água da
Ba cia do Co lo ra do para uma área já per ten cen te a
Ba cia do Mis sis si pi, re a li za da en tre tan to den tro de
um mes mo Esta do, o Co lo ra do, que es ta ria na tu ral -
men te li mi ta do a uti li za ção de sua cota, es ta be le ci da
no “Com pact” de 1922.

De po is de in ten sas ne go ci a ções com o Go ver no 
cen tral atra vés do Uni ted Sta tes Bu re au of Re cla ma ti -

on, USBR, a quem ca be ria exe cu tar as obras, foi as si -
na do em 1937 um con tra to des te ór gão com o Dis tri to
de Con ser va ção de Água do Nor des te do Rio Co lo ra -
do(NCWCD). Esta en ti da de foi for ma da pe los usuá ri -
os es pe ci al men te para ne go ci ar a im plan ta ção do
pro je to e a sua fu tu ra ges tão e pelo re em bol so ao Go -
ver no Fe de ral dos re cur sos in ves ti dos para a par te
des ti na da a pro du ção de água, fi can do o Go ver no
res pon sá vel pe los in ves ti men tos des ti na dos à pro du -
ção de ener gia. A as si na tu ra do con tra to foi pre ce di da 
da apro va ção pela Assem bléia Le gis la ti va do Co lo ra -
do do pro je to de trans po si ção, na tu ral men te sob a
opo si ção dos ha bi tan tes e re pre sen tan tes da par te
oes te do Esta do. Foi so li ci ta da uma pro te ção para re -
gião oes te, que se ria ma te ri a li za da atra vés da cons -
tru ção de um re ser va tó rio de com pen sa ção.

Ini ci a das em 1940, as obras só fo ram con clu í -
das no fi nal da dé ca da de 50, ca ben do ao NCWCD a
ope ra ção e a ma nu ten ção do sis te ma, bem como o
pa ga men to de par te dos in ves ti men tos fe i tos pelo go -
ver no, ao lon go de anos, fi can do cla ra e exis tên cia de
sub sí di os, mas não ten do o Go ver no mais qual quer
res pon sa bi li da de na ope ra ção e ma nu ten ção do pro -
je to, de no mi na do Co lo ra do Big Thomp son, con si de -
ra do um pro je to de êxi to. Um pon to re le van te a ser
res sal ta do e que de mons tra a im por tân cia es tra té gi ca 
da ope ra ção e ma nu ten ção do sis te ma e de par ti ci pa -
ção dos usuá ri os é que o go ver no só au to ri zou o iní -
cio das obras após a cri a ção da en ti da de dos usuá ri -
os, a NCWCD.

Pres su pos tos de um pro je to de trans po si ção

O exem plo do Co lo ra do Big Thomp son ilus tra al -
guns pres su pos tos, que es tão pre sen tes num pro je to
de trans po si ção.

Ge ral men te a ba cia im por ta do ra de água está
se de sen vol ven do ais ra pi da men te ou já é mais de -
sen vol vi da, tem mais ne ces si da de eco nô mi ca de água
e tem mais in fluên cia po lí ti ca que a ba cia ex por ta do ra. A 
ba cia do a do ra tem sem pre em vis ta que o seu fu tu ro
po de rá ser pre ju di ca do pela per da de água para ou tra
ba cia e que a água po de ria ser im por tan te para ou tros
ti pos de uso, como aque les li ga dos ao meio am bi en te,
la zer, pes ca, es por tes náu ti cos e ou tros.

Con for me já co men ta do, no caso bra si le i ro da
pre ten di da trans po si ção do São Fran cis co, o pro ces so
está in cor ren do de for ma in ver sa, pois são os es ta dos
que se ri am do a do res os que se en con tram em pro ces -
so mais avan ça do de de sen vol vi men to, que tem so bre -
tu do ma i or po ten ci al de ir ri ga ção e que se gu ra men te
po de rão im plan tar pro je tos de ma i or vi a bi li da de. 
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Cri am-se com a trans po si ção obri ga ções para
as ba ci as de ori gem, como os in ves ti men tos para re -
du zir os im pac tos am bi en ta is, que são mu i to ma i o res
do que na ba cia im por ta do ra, de vi do a re du ção de
água, in clu si ve pro ble mas re la ci o na dos a sa li ni da de,
ex tin ção de es pé ci es de pe i xes e ou tras. Além dis so
exis te um sen ti men to ge ne ra li za do de per da do con -
tro le so bre as águas da ba cia.

Como so lu ções pos sí ve is para os con fli tos po lí -
ti cos en tre as ba ci as fi gu ram a ga ran tia de fi xa ção do
vo lu me de água a ser trans pos to e as com pen sa ções, 
que po dem ser de na tu re za mo ne tá ria mas que pre fe -
ren ci al men te são a cons tru ção de re ser va tó ri os de
subs ti tu i ção ou de com pen sa ção. É na tu ral tam bém
que se so li ci te pro vi sões para co brir cus tos des ti na -
dos a re me di ar os im pac tos am bi en ta is. 

Ao pro mo ver uma trans po si ção o Go ver no cen -
tral deve ter sem pre em men te que pro mo ve rá o de -
sen vol vi men to de uma re gião a cus to do de sen vol vi -
men to de ou tra re gião. É na tu ral que as ba ci as do a do -
ras cul ti vem o sen ti men to de per da ir re cu pe rá vel e de
que es tão pri van do as ge ra ções fu tu ras de um im por -
tan te fa tor de de sen vol vi men to. Tudo isto tor na os pro -
je tos de trans po si ção ob je tos de de ci sões po lí ti cas
mu i to di fí ce is.

O Pro je to de Trans po si ção

Ten do em vis ta to dos es tes as pec tos, de vem
ser exa mi na dos re su mi da men te os prin ci pa is pon tos 
re la ci o na dos ao pro je to de trans po si ção do Rio São
Fran cis co.

De acor do com o Re la tó rio do Gru po de Tra ba -
lho da Câ ma ra dos De pu ta dos, “o pro je to de trans po -
si ção de água para o semi-ári do se ten tri o nal pre vê a
cap ta ção em dois pon tos di fe ren tes do rio são Fran -
cis co. A pri me i ra cap ta ção, que aten de rá um “Eixo
Nor te”, será im plan ta da a mon tan te da lo ca li da de de
Ca bro bó e terá ca pa ci da de ins ta la da de 99m³/s. A se -
gun da cap ta ção, que aten de rá o “Eixo Les te” lo ca li -
zar-se-á logo a ju san te da bar ra gem de Ita pa ri ca e terá
ca pa ci da de ins ta la da de 28m³/s. Os da dos de de man da 
e ofer ta de água no semi-ári do se ten tri o nal mos tram
que a va zão mé dia bom be a da, ao fim do ho ri zon te de
pro je to (25 anos) será da or dem de 64 m³/s. Essa va zão
foi de ter mi na da com base em cri te ri o sa ava li a ção da
de man da de água lo cal, para os di ver sos fins.

O “Eixo Nor te” le va rá água para o açu de Entre -
mon tes, no rio Brí gi da (Per nam bu co), para o rio Sal -
ga do, aflu en te do Ja gua ri be (Ce a rá) para o açu de
Enge nhe i ro Ávi dos, no rio do Pe i xe, aflu en te dos rios
Pi ra nhas-Açu, (Pa ra í ba e Rio Gran de do Nor te) e

para o açu de Pau de Fer ros, no rio Apo di (Rio Gran de
do Nor te). Esse eixo pro por ci o na rá “se gu ran ça hí dri -
cas para gran des açu des como Cas ta nhão, no rio Ja -
gua ri be, San ta Cruz no rio Apo di e Arman do Ri be i ro,
no rio Pi ra nhas-Açu.

O “Eixo Nor te” será com pos to por cer ca de 345
Km de ca na is, aque du tos, tú ne is e con du tos for ça -
dos, por três es ta ções de bom be a men to e por uma
usi na hi dre lé tri ca (do Jati) que será ins ta la da logo
após trans pos to o di vi sor de águas da ba cia do São
Fran cis co. As es ta ções de bom be a men to ven ce rão
uma al tu ra de 156m, com po tên cia ins ta la da to tal de
211,2MW. A usi na hi dre lé tri ca terá ca pa ci da de ins ta -
la da de 16,71 MW.

O “Eixo Les te” le va rá água para o açu de Poço
da Cruz, no rio Mo xo tó (Per nam bu co), aflu en te do
pró prio são Fran cis co e para o rio Pa ra í ba (Pa ra í ba),
indo aju dar na re gu la ri za ção dos açu des Bo que i rão e
Aca uã.

O “Eixo Les te” será com pos to por cer ca de
333Km de ca na is, aque du tos, tú ne is e con du tos for -
ça dos e por seis es ta ções de bom be a men to, ven cen -
do um des ní vel de qua se 300m. A po tên cia ins ta la da
to tal das es ta ções de bom be a men to será de 92MW.”

Tra ta-se de um pro je to de trans po si ção en vol -
ven do dis tân ci as mu i to ex pres si vas, en tre ba ci as di fe -
ren tes, ten do a do S. Fran cis co como do a do ra e as
ba ci as dos rios Ja gua ri be, Pi ra nhas-Açú, Ipo ju ca e
ou tros como re cep to ras. Como con se qüên cia en vol ve 
es ta dos di fe ren tes, sen do que Mi nas Ge ra is, Ba hia,
Per nam bu co, Ala go as e Ser gi pe, que es tão na Ba cia
do S. Fran cis co po de ri am ser con si de ra dos es ta dos
do a do res, en quan to Ce a rá, Rio Gran de do Nor te e
Pa ra í ba, que não per ten cem a Ba cia, como es ta dos
re cep to res. Pode-se di zer que a água vai ser re ti ra da
de es ta dos que es tão em pro ces so de de sen vol vi -
men to mais adi an ta do em re la ção aos es ta dos que
vão re ce ber a água.

Con quan to o pro je to tam bém pro cu re se jus ti fi -
car atra vés do dé fi cit hí dri co dos es ta dos re cep to res,
as in for ma ções dis po ní ve is so bre este as pec to são
ain da mu i to dis cu tí ve is.

De acor do com a clas si fi ca ção ado ta da pe las
Na ções Uni das, o Ce a rá, por exem plo, com uma dis -
po ni bi li da de hí dri ca de 2.500 me tros cú bi cos por ha -
bi tan te por ano, já tem uma clas si fi ca ção de su fi ci en -
te, e fi ca rá numa po si ção ain da mais con for tá vel
quan do a ca pa ci da de de acu mu la ção, com a con clu -
são da Bar ra gem de Cas ta nhão, che gar a 21,5 bi -
lhões de me tros cú bi cos, re du zi da, em ter mos de ca -
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pa ci da de útil, a 16 bi lhões de me tros cú bi cos. O Rio
Gran de do Nor te, com uma dis po ni bi li da de hí dri ca de
3,5 bi lhões de me tros cú bi cos, sen do 2,5 con cen tra -
dos no Açu de Arman do Ri be i ro Gon çal ves, já tem
uma dis po ni bi li da de hí dri ca de 2.000 me tros cú bi cos
por ha bi tan te por ano, tam bém pró xi ma a con di ção de 
su fi ci en te. Adi ci o nal men te há gran des re ser vas de
água sub ter râ nea no li to ral e na par te nor te do Esta -
do. So men te mais re cen te men te toda esta água co -
me çou a ser uti li za da mais in ten sa men te, atra vés da
cons tru ção de gran des adu to ras para di ver sas re -
giões do Esta do. A Pa ra í ba, sem dú vi da o Esta do de
po si ção mais crí ti ca, ain da as sim uti li za ape nas 200
me tros cú bi cos por ha bi tan te por ano, para uma dis -
po ni bi li da de de 1500 me tros cú bi cos por ha bi tan te
por ano. Embo ra seja evi den te que há ne ces si da de
de au men tar a dis po ni bi li da de, a pri o ri da de atu al se -
ria a adu ção de água den tro de pró prio Esta do, um
dos ob je ti vos do Proagua, que en tre tan to não tem
avan ça do com a ve lo ci da de de se ja da, por in su fi ciên -
cia de re cur sos.

A área da ba cia do a do ra, da mes ma for ma que
a re cep to ra, está na re gião semi-ári da, so fren do pro -
ble mas mu i to se me lhan tes, in clu si ve com re la ção ao
su pri men to de água a par te con si de rá vel de suas po -
pu la ções, ba si ca men te por in su fi ciên cia de in ves ti -
men tos. A re gião semi-ári da dos es ta dos da ba cia do
São Fran cis co abran ge uma área de 336 mil Km² e
uma po pu la ção de cer ca de 5 mi lhões de ha bi tan tes
(IBGE 1991). O vale do São Fran cis co como um todo
tem uma su per fí cie de 640.000 Km² e uma po pu la ção
de 15,5 mi lhões de ha bi tan tes sen do evi den te a im -
por tân cia de se re ti rar água de uma re gião com tais
ca rac te rís ti cas. O Rio São Fran cis co é pra ti ca men te a 
úni ca fon te de água im por tan te para aten der esta po -
pu la ção.

Pri o ri da des e so lu ções al ter na ti vas

Exis te, no Nor des te, um gran de nú me ro de
obras pri o ri tá ri as em an da men to que se ar ras tam
em cro no gra mas mu i to len tos, por fal ta de re cur sos
su fi ci en tes. Por ou tro lado, mu i tas ou tras obras es -
sen ci a is não são ini ci a das, tam bém por fal ta de re -
cur sos. Veja-se por exem plo o caso da Bar ra gem de
Cas ta nhão no Ce a rá, que tem avan ça do mu i to len -
ta men te ou dos Pro je tos Sa li tre e Ba i xio de Ire cê na
Ba hia, cu jos re cur sos or ça men tá ri os não tem sido
su fi ci en tes para ace le rar a sua con clu são. Se gu ra -
men te, nos Esta dos que se rão be ne fi ci a dos com a
água de trans po si ção, exis tem mu i tos ou tros pro je -
tos com fon tes de su pri men to já de fi ni das, que po -

dem le var água para áre as ca ren tes e que não são
fe i tos por fal ta de re cur sos. Não se ri am eles pri o ri tá -
ri os? Por exem plo a con clu são da Bar ra gem do
Cas ta nhão de pen de ain da de R$120 mi lhões. Não
se ria me lhor con cluí-la ime di a ta men te ao in vés de
ini ci ar pro je tos de ma tu ra ção mais lon ga? O mes mo
ra ci o cí nio se ria vá li do para as bar ra gens de Aca uã
na Pa ra í ba, San ta Cruz do Apo dí e Uma rí no Rio
Gran de do Nor te, e tan tas ou tras.

Por ou tro lado, será que es tão re al men te es go -
ta das to das as al ter na ti vas de su pri men to de água
para as áre as mais crí ti cas do Nor des te?. Pode-se
afir mar, com base em es tu dos, que a trans po si ção é a 
úni ca al ter na ti va para o su pri men to de água para a
po pu la ção des tas áre as?

A pro pos ta do Pla no De ce nal de Re cur sos Hí -
dri cos

Nes ta or dem de pen sa men to, o que pa re ce
mais ra ci o nal é que a trans po si ção fos se co lo ca da
como uma das al ter na ti vas, den tro de um Pla no De -
ce nal de Re cur sos Hí dri cos, apro va do pelo Con -
gres so Na ci o nal, após a exe cu ção de ou tros pro je -
tos pri o ri tá ri os, e o es tu do de ou tras al ter na ti vas.

Esta so lu ção per mi ti ria: a con clu são mais rá pi da 
das obras em an da men to e a exe cu ção de ou tros pro -
je tos pri o ri tá ri os apon ta dos pe los es tu dos; mais tem -
po para es tu do de al ter na ti vas ao pro je to de trans po -
si ção, num de ter mi na do ho ri zon te de tem po; ma i or
de ta lha men to do pro je to de trans po si ção, se afi nal for
re co men da do, so bre tu do com re la ção às suas di men -
sões eco nô mi ca e am bi en tal.

Trans po si ção do São Fran cis co: es sen ci al men te 
um pro je to de ir ri ga ção.

Embo ra a ma i or jus ti fi ca ti va do pro je to seja a ga -
ran tia do abas te ci men to de água para as po pu la ções, 
mais de 70% da água des ti na-se a fu tu ros pro je tos de 
ir ri ga ção. Assim, exis te uma con tra di ção fun da men tal
en tre a prin ci pal jus ti fi ca ti va do pro je to e o seu ver da -
de i ro ob je ti vo. Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que to mou a de ci são de au to ri zar os es tu dos para o
pro je to de i xou cla ro que o abas te ci men to hu ma no se -
ria a sua prin ci pal fi na li da de. Pre vê-se a ir ri ga ção de
200.000 hec ta res. Para se ter uma idéia do sig ni fi ca do 
re la ti vo des te nú me ro, a Codevasf, du ran te os seus
51 anos de exis tên cia exe cu tou pro je tos, com re cur -
sos pú bli cos, que che ga ram a cer ca de 92.000 hec ta -
res. Des sa for ma o pro je to pre ten de ir ri gar, fora da
Ba cia do Rio São Fran cis co, áre as 2 ve zes ma i o res
do que o go ver no já re a li zou den tro da Ba cia do S.
Fran cis co.
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Qual a ló gi ca eco nô mi ca dos pro je tos de ir ri ga -
ção com água pro ve ni en te da trans po si ção? Exis tem
al gu mas si tu a ções que po de ri am até jus ti fi car o uso
de água trans pos ta de gran des dis tân ci as e com
gran des des ní ve is para pro je tos de ir ri ga ção, a sa ber:

– ex ces so de ofer ta de água na área do a do ra, o
que não é o caso; a água do São Fran cis co, pre ven -
do-se in clu si ve bar ra gens para a sua re gu la ri za ção,
não se ria su fi ci en te para ir ri gar dois a três mi lhões de
hec ta res já ma pe a dos;

– fal ta de ca pa ci da de da área do a do ra para uti li -
zar a água para ir ri ga ção, o que tam bém não é o caso, 
como de mons tram os pro je tos exis ten tes;

– fal ta de so los ade qua dos para pro je tos de ir ri -
ga ção na área do a do ra, o que tam bém não é o caso,
pois se sabe que exis tem mais de 1,5 mi lhão de hec -
ta res de áre as pro pí ci as para ir ri ga ção na Ba cia do S.
Fran cis co.

Sob a óti ca eco nô mi ca, prin ci pal men te no que
se re fe re a ir ri ga ção, vai se re ti rar água de uma área
com alto po ten ci al de apro ve i ta men to, in clu si ve pela
pre sen ça de áre as já iden ti fi ca das como mu i to in te -
res san tes, do pon to de vis ta pe do ló gi co. Nes ta re gião
exis tem pro je tos in ter rom pi dos, ou tros se de sen vol -
ven do mu i to va ga ro sa men te e ou tros se quer ini ci a -
dos, por fal ta de in ves ti men tos pú bli cos. Mes mo para
es tes pro je tos, que se pres su põem mais atra ti vos
eco no mi ca men te pela dis po ni bi li da de de água mu i to
pró xi ma, o Go ver no Fe de ral tem co lo ca do res tri ções.
Estas res tri ções es tão bem ca rac te ri za das no fato de
há sete anos o Go ver no ter in ter rom pi do ne go ci a ções 
com agen ci as in ter na ci o na is para o seu fi nan ci a men -
to, sob a jus ti fi ca ti va de que pro cu ra um “novo mo de lo
de ir ri ga ção”. A per gun ta ine vi tá vel é se pro je tos de -
pen den tes de adu ção de água pro ve ni en te de uma
trans po si ção nas con di ções pre vis tas po de ri am ga -
nhar con di ções de com pe ti ti vi da de, prin ci pal men te
quan do se de se ja uma par ti ci pa ção cada vez mais
ex pres si va do se tor pri va do.

Não se pode de i xar de adu zir que, so man do-se
as per das por eva po-trans pi ra ção e por in fil tra ção em
per cur so tão lon go, com o fato de que par te da água
uti li za da na ir ri ga ção não vol ta à ba cia, o que acon te -
ce ria se ela se pro ces sas se den tro da ba cia, para
cada hec ta re ir ri ga do com a água da trans po si ção se
de i xa de ir ri gar dois ou três hec ta res nas mar gens do
São Fran cis co.

Assim não há pres su pos tos que jus ti fi quem re ti -
rar água do São Fran cis co para uti li zar em ir ri ga ção
em áre as dis tan tes, o que tor na o pro je to ab so lu ta -
men te vul ne rá vel do pon to de vis ta eco nô mi co.

Mu i tas ou tras ques tões pre ci sa ri am ser bem
de fi ni das

Por exem plo, quem se ri am os usuá ri os da
água nos pro je tos de ir ri ga ção? Já es ta ri am iden ti fi -
ca dos os so los que per mi ti ri am a ir ri ga ção de
200.000 hec ta res? O Go ver no pre ten de sub si di ar o
cus to da água du ran te toda a vida do pro je to, ain da
que este cus to se re fi ra ape nas a ope ra ção?

Já exis tem in for ma ções que per mi tam aos prin ci -
pa is usuá ri os da água da trans po si ção, que se rão os
pro je tos de ir ri ga ção, cal cu la rem seus in ves ti men tos e
re a li za rem es tu dos de vi a bi li da de de seus pro je tos?

É ina ce i tá vel que o go ver no in vis ta os re cur sos
anun ci a dos na obra de en ge nha ria da trans po si ção
sem que as ques tões re la ti vas a sua efe ti va uti li za ção
es te jam bem re sol vi das, o que con fe ri ria uma alta
dose de ris co ao pro je to.

As ta ri fas mé di as pre vis tas para água des ti na da
ao abas te ci men to hu ma no irão sub si di ar for te men te
as ta ri fas pre vis tas para ir ri ga ção, como úni ca for ma
de tor nar o pro je to viá vel.

Da dos do pro je to in di cam que as ta ri fas para
abas te ci men to hu ma no nas ci da des e na zona ru ral e
para abas te ci men to in dus tri al se rão de vin te a cem
ve zes o va lor da ta ri fa pre vis ta para ir ri ga ção. Oi ten ta
por cen to das re ce i tas pre vis tas se rão pro ve ni en tes
da uti li za ção para abas te ci men to hu ma no e in dus tri -
al, que será res pon sá vel pelo con su mo de ape nas
30% da água, ou seja, os con su mi do res, in clu si ve os
da zona ru ral, irão sub si di ar for te men te a água para
ir ri ga ção. Será isto jus to? Ou de ou tra for ma, será isto
pos sí vel?

Assim pa re ce cla ro que, como o pro je to se des ti -
na es sen ci al men te a ir ri ga ção, o re tor no eco nô mi co e
so ci al se ria mu i to ma i or se vol ta do para ter ras si tu a -
das den tro da Ba cia do Rio São Fran cis co, ou, de ou -
tra for ma, que es tes re cur sos in ves ti dos em ou tros
pro je tos no nor des te se ten tri o nal te ri am ma i or re per -
cus são eco nô mi ca e so ci al.

To dos es tes fa tos tor nam ex tre ma men te im pro -
vá vel con fe rir cre di bi li da de às ta xas de re tor no apre -
sen ta das pelo pro je to, ain da mais que fo ram apro pri a -
dos be ne fí ci os re sul tan tes o uso fi nal da água, sem
que te nham sido con si de ra dos os cus tos cor res pon -
den tes, o que pode in di car a in vi a bi li da de do pro je to.
O es tu do tam bém não con si de ra apro pri a da men te os
tem pos nos qua is se rão ini ci a dos os pro je tos de uti li -
za ção fi nal da água, tan to para uso hu ma no como
para ir ri ga ção, o que tem um re fle xo sig ni fi ca ti vo nas
ta xas de re tor no.
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Se ria mu i to re co men dá vel que o Go ver no Fe de -
ral so li ci tas se a uma agên cia in ter na ci o nal com ex pe -
riên cia no fi nan ci a men to de gran des pro je tos de re -
cur sos hí dri cos uma re vi são do es tu do de vi a bi li da de
apre sen ta do. 

Os in ves ti men tos com ple men ta res

Um pro je to des ta mag ni tu de, não pode, ab so -
lu ta men te, de i xar de es pe ci fi car cla ra men te, qua is
se rão os agen tes res pon sá ve is pe los in ves ti men tos
com ple men ta res que per mi ti rão, efe ti va men te a uti li -
za ção da água. No Bra sil tem sido mu i to co mum que 
in ves ti men tos mu i to vul to sos em re ser va ção de re -
cur sos hí dri cos per ma ne çam oci o sos du ran te mu i -
tos anos , em vir tu de da fal ta de pla ne ja men to da
uti li za ção da água, du ran te a ela bo ra ção do pro je to.
Gran des açu des no nor des te ain da tem um ba i xo fa -
tor de uti li za ção de suas águas.

É ne ces sá rio, an te ci pa da men te, que se jam co -
nhe ci das al gu mas res pos tas. Quem as su mi rá, em
cada caso, os in ves ti men tos de cap ta ção, adu ção,
tra ta men to e dis tri bu i ção de água para o con su mo hu -
ma no? Qu a is se rão os va lo res des tes in ves ti men tos?
Qual o cus to para es tes agen tes do va lor da água? Di -
an te des te cus to, qual a ta ri fa a ser paga pe los con su -
mi do res?

Nos ca sos dos pro je tos de ir ri ga ção quem as su -
mi rá os in ves ti men tos pela par te co mum dos Pro je -
tos? Se for o Go ver no Fe de ral, por que es tes in ves ti -
men tos não es tão in clu í dos no va lor to tal do Pro je to?

Per das

As per das do pro je to, de cor ren tes so bre tu do da
eva po-trans pi ra ção são es ti ma das en tre 15 e 25%.

Além dis so, o em pre en di men to im põe a ne ces -
si da de de exe cu ção de 540 Km de ca na is ar ti fi ci a is,
e de cer ca de 200 Km de in ter ven ções de en ge nha -
ria em ca lhas de rios e ain da o acrés ci mo das va zões 
de pro je to em apro xi ma da men te 1000 Km de cur sos
d’água na tu ra is. Isso sig ni fi ca uma gran de vul ne ra bi -
li da de a per das de água de vi do à eva po ra ção, à ope -
ra ção e ma nu ten ção do sis te ma e so bre tu do por in fil -
tra ção.

Re du ção na ge ra ção e con su mo de ener gia
elé tri ca

A uti li za ção de ener gia elé tri ca para o pro je to
será de duas fon tes: pela ne ces si da de de bom be a -
men to para ven cer des ní ve is de até 360 m e pela re -
du ção da ca pa ci da de de ge ra ção de vi da ao des vio de
água, o que, jun tos, al can çam 360MW. Tra ta-se de
uma fra ção pou co ex pres si va em re la ção a ca pa ci da -
de ge ra do ra da CHESF, mas sig ni fi ca ti va de vi do ao

qua dro de dé fi cit de ener gia já iden ti fi ca do na re gião.
Eqüi va le, por exem plo, a in ves ti men tos adi ci o na is em
tér mi cas a gás, no va lor de US$ 330 mi lhões. 

Mo de lo de ges tão

Um dos pon tos que de ter mi nou o êxi to do Pro -
je to Big Thomp son foi a exi gên cia do go ver no para a 
de fi ni ção do mo de lo ins ti tu ci o nal res pon sá vel pela
ope ra ção do pro je to, ma te ri a li za do atra vés da cri a -
ção do Dis tri to de Con ser va ção de Água do Nor des -
te do Co lo ra do. No Bra sil mu i tos pro je tos, de po is de
im plan ta dos, tem tido sé ri as di fi cul da des pela fal ta
de um mo de lo ins ti tu ci o nal bem de fi ni do des de a im -
plan ta ção. No caso de um pro je to da mag ni tu de do
pre vis to para o Rio São Fran cis co é ab so lu ta men te
ne ces sá rio que esta ques tão es te ja re sol vi da an te ci -
pa da men te, in clu si ve em vir tu de das in te ra ções de
na tu re za fi nan ce i ra en tre o Go ver no Fe de ral e os
usuá ri os da água.

Estu dos am bi en ta is

Embo ra já es te jam sen do con du zi dos os es tu -
dos de im pac to am bi en tal , não se co nhe cem ain da
os cus tos de me di das mi ti ga do ras que cer ta men te
se ri am ne ces sá ri as para re du zir os im pac tos am bi -
en ta is ca u sa dos.

Re cen te men te, es tu dos am bi en ta is con si de ra -
dos ain da mu i to in com ple tos, as si na la ram 42 im pac -
tos am bi en ta is, sen do que 32 fo ram con si de ra dos ne -
ga ti vos, ten do 10 sido clas si fi ca dos como sig ni fi ca ti -
vos ou mu i to sig ni fi ca ti vos. Des tes 7 re fe rem-se ao
meio bió ti co, 1 ao meio fí si co e 2 ao meio só cio eco nô -
mi co.

Não se sabe por que o es tu do não se re fe riu aos
im pac tos na ba cia do a do ra, onde se gu ra men te são
mais re pre sen ta ti vos. 

Con clu sões

Uma sín te se pre pa ra da pelo con sul tor Ru bem
La La i na Por to a pe di do do Ban co Mun di al, so bre a
vi si ta ao Rio Co lo ra do, des ta ca que a ex pe riên cia
ame ri ca na so bre os pro je tos de re cur sos hí dri cos,
con si de ra es sen ci a is os se guin tes as pec tos como
de ter mi nan tes no su ces so:

a) base le gal e ins ti tu ci o nal só li da;

b) ên fa se no ge ren ci a men to;

c) par ti ci pa ção do usuá rio;

d) sus ten ta bi li da de da ope ra ção do
sis te ma e

e) ado ção de me di das com pen sa tó ri as.
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Com os da dos dis po ní ve is, so mos obri ga dos a
re co nhe cer que, a ex ce ção do pri me i ro item, que se
apro ve i ta de uma le gis la ção au to ri tá ria com re la ção
aos es ta dos mem bros, o pro je to de trans po si ção do
rio São Fran cis co não con si de ra ade qua da men te os 
de ma is as pec tos re la ci o na dos, o que o tor na um
pro je to de gran de ris co.

Assim, é pos sí vel se ad mi tir que a le gis la ção
exis ten te, que con si de ra como fe de ra is os rios que
ba nham mais de um es ta do da Fe de ra ção, su por ta a
de ci são au to ri tá ria do Go ver no Fe de ral de re a li zar o
Pro je to de Trans po si ção, in de pen den te men te das po -
si ções dos es ta dos que se sin tam pre ju di ca dos. Há,
pois, uma base le gal para que o pro je to seja fe i to des -
ta for ma, mas é evi den te a sua pre ca ri e da de, na me -
di da que os es ta dos da ba cia do a do ra não vão se
con si de rar par ti ci pan tes do pro je to, que as sim não
terá le gi ti mi da de.

Por isso mes mo fiz uma ten ta ti va para dar ma i or
le gi ti mi da de aos pro je tos de trans po si ção, pro pon do
que a ou tor ga de água nes tes ca sos fos se re fe ren da -
da pelo Con gres so Na ci o nal, que se ria o fó rum ade -
qua do para me di ar as po si ções dos es ta dos, en tre -
tan to a base do Go ver no Fe de ral der ru bou a pro po si -
ção, por oca sião da lei que cri a va a Agên cia Na ci o nal
de Água, o que, em úl ti ma aná li se de mons trou que o
Go ver no não es ta va pre o cu pa do em le gi ti mar o pro je -
to, mas re a li zá-lo de qual quer for ma. A fal ta de ade -
são de al guns es ta dos no caso da trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co é tan to mais for te quan do
se sabe que não se tra ta ape nas, como no caso do
Rio Co lo ra do, de uma re par ti ção de águas en tre es ta -
dos de uma mes ma ba cia hi dro grá fi ca, mas de uma
ces são de água de uma ba cia sem a con cor dân cia
dos es ta dos do a do res.

O pro je to não se de tém no de ta lha men to de
como a água che ga rá ao usuá rio fi nal, nas quan ti da -
des re que ri das, na qua li da de ade qua da e com cus tos 
eco no mi ca men te viá ve is. Isto aliás pa re ce im pos sí -
vel, sim ples men te por que não se co nhe ce, efe ti va -
men te, quem se rão os cli en tes do pro je to e qua is as
con di ções em que pre ten dem re ce ber a água. Re su -
min do, mais uma vez, como é de tra di ção go ver na -
men tal, o pro je to é tra ta do como se fos se ape nas uma 
gran de obra de en ge nha ria e como se a sua exe cu -
ção fos se o ob je ti vo fi nal, des pre zan do-se a ver da de i -
ra fi na li da de do pro je to que é a dis po ni bi li da de de
água para o usuá rio fi nal nas con di ções de se ja das. É
a po lí ti ca de exe cu tar a obra, re a li zar o fato con su ma -
do e so men te de po is tra tar do seu apro ve i ta men to.
Este tipo de com por ta men to é res pon sá vel pelo ba i xo 

apro ve i ta men to de gran de nú me ro de pro je tos de re -
cur sos hí dri cos no Bra sil. 

Alguns des tes as pec tos já mos tram que o pro je -
to não tem a in dis pen sá vel par ti ci pa ção do usuá rio
des de o pla ne ja men to do pro je to até a sua cons tru -
ção. Ora, isto é fun da men tal, pois em bo ra se ad mi ta
que o cus to do in ves ti men to pos sa ser com ple ta men -
te ab sor vi do pelo Go ver no Fe de ral (no Co lo ra do, os
usuá ri os da água fi ca ram res pon sá ve is pelo pa ga -
men to de 50% dos cus tos até o li mi te de US$50 mi -
lhões), é evi den te que a ope ra ção e a ma nu ten ção do
sis te ma será res pon sa bi li da de di re ta ou in di re ta dos
usuá ri os. Veja-se o sig ni fi ca do des te fato para um pro -
je to que pre ten de des ti nar 70% da água para o se tor
de ir ri ga ção, uma ati vi da de li ga da ao se tor pri va do.

A sus ten ta bi li da de da ope ra ção e ma nu ten ção
do sis te ma é es sen ci al para o êxi to do pro je to, ou
seja, o pro je to deve ge rar re cur sos que per mi tam a
sua ope ra ção e ma nu ten ção, con si de ran do-se, como
pa re ce jus to, que o Go ver no Fe de ral irá ban car os
cus tos do in ves ti men to. Tam bém não fi ca ram cla ros
os fun da men tos que per mi ti ram tran qüi li da de em re -
la ção a este as pec to.

Embo ra re fe ri das, a ado ção de me di das com -
pen sa tó ri as para as áre as do a do ras não faz par te da
es sên cia do pro je to, nas cen do na ver da de como um
ins tru men to de co op ta ção para fa ci li tar a exe cu ção do 
pro je to, sem que re fle tis sem, es sen ci al men te, o ca rá -
ter com pen sa tó rio para as áre as que vi ri am a abrir
mão de fi ni ti va men te de um re cur so como a água. O
re co nhe ci men to da pre ca ri e da de das me di das ini ci al -
men te con si de ra das pode ser com pro va do com o lan -
ça men to da idéia do pro je to de trans po si ção do To -
can tins para o nor des te como uma me di da com pen -
sa tó ria, sem que se te nha re a li za do qual quer es tu do
nes te sen ti do.

Pa re ce por tan to ab so lu ta men te pre ma tu ra qual -
quer de ci são de ini ci ar as obras de um pro je to de ta -
ma nha com ple xi da de, sem que to das es tas ques tões
e mu i tas ou tras es te jam bem re sol vi das.

Em re su mo não se tra ta ape nas de uma gran de
obra de en ge nha ria, mas de um pro je to mu i to com ple -
xo que tem de le var em con ta ou tros as pec tos de na -
tu re za eco nô mi ca, am bi en tal, ins ti tu ci o nal e po lí ti ca.

Tudo isto, in clu si ve a ex pe riên cia re co lhi da com
a vi a gem ao Co lo ra do, me le va ram a pro por que ca i ba 
ao Con gres so Na ci o nal re fe ren dar a ou tor ga de água
des ti na da a pro je tos de trans po si ção, bem como de
apro var es tes pro je tos, que pos sam ca rac te ri zar con -
fli tos en tre di ver sos Esta dos da Fe de ra ção.
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SENADO FEDERAL

Ata da 29ª Sessão Deliberativa Or di ná ria
em 5 de abril 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. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão,  Mo za ril do Ca val can ti
Le o mar Qu in ta ni lha e Ade mir Andra de

ÀS 10 HORAS, 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 Ma ga lhães – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber -
nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – 
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 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 – 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 –
Ja der Bar ba lho – 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 – Lúcio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho
– Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – 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 – 
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri cardo San tos
– Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – 
Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa do – Te o tô nio Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 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:

E X P E D I E N T E

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 42, de 2001, de 4 do cor ren te, co mu ni can do
a apro va ção do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 8, de 1991 (nº 3.657/89, na que la
Casa), que dis põe so bre a pro te ção e os di re i tos das
pes so as por ta do ras de trans tor nos men ta is e re di re -
ci o na o mo de lo as sis ten ci al em sa ú de men tal.

Pro je to en vi a do à san ção em 4 de abril de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro pos ta deE men da à Cons ti tu i 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:

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2001

Acres cen ta o § 3º ao art. 50 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 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. 50 da Cons ti tu i ção pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 50. ...............................................
§ 1º .....................................................
§ 2º .....................................................
§ 3º As in for ma ções e os do cu men tos

for ne ci dos em ca rá ter si gi lo so se rão des ta -
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ca dos dos pú bli cos, de ven do a au to ri da de
que os pres tar tam bém for ne cer os fun da -
men tos ju rí di cos para a re ser va, su je i ta à
apre ci a ção, na for ma re gi men tal. (AC)"

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções e os do cu men tos ofi ci a is re ce bi -
dos pe los Se na do res obe de cem aos trâ mi tes de fi ni -
dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral e pelo Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral. Em re gra, tais da dos vi sam a
aten der os re que ri men tos de in for ma ções di ri gi dos
aos ór gãos do Po der Exe cu ti vo.

Mas a Cons ti tu i ção Fe de ral as se gu ra o di re i to à
pri va ci da de e à ima gem, sob pena de in de ni za ção
(art. 50, in ci so X). Já a Lei nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de
1991, que “dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal de ar qui -
vos pú bli cos e pri va dos e dá ou tras pro vi dên ci as”, e o
De cre to nº 2.134, de 24 de ja ne i ro de 1997, que “re gu -
la men ta o art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de ja ne i ro de
1991, que dis põe so bre a ca te go ria dos do cu men tos
pú bli cos si gi lo sos e o aces so a eles, e dá ou tras pro vi -
dên ci as” fa cul tam a clas si fi ca ção dos do cu men tos
como si gi lo sos pela Au to ri da de con ce den te.

Sem o cu i da do de dis tin guir ou es pe ci fi car qua is 
in for ma ções e do cu men tos re al men te de têm tal con -
di ção, cor re-se o ris co de que todo o con jun to re ce bi -
do pelo Se na do Fe de ral, em res pos ta aos re que ri -
men tos de in for ma ções, seja tra ta do in de vi da men te
como si gi lo so, em pre ju í zo do ple no gozo das atri bu i -
ções pri va ti vas dos par la men ta res.

Atu al men te, o Se na dor que re ve lar in for ma ções
re ce bidas, no bojo de ou tras en ten di das como si gi lo -
sas, in ci de na san ção da per da tem po rá ria do exer cí cio
do man da to, quan do não for apli cá vel pe na li da de mais
gra ve. Deve de mons trar que as ob te ve de ou tra for ma,
para eli dir tal res pon sa bi li da de. Isso não se jus ti fi ca,
con si de ran do as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
es ta tu í das no art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em sín te se, a pre sen te pro po si ção ob je ti va cor -
ri gir es sas dis tor ções, de ter mi nan do:

1) a se pa ra ção en tre in for ma ções e do cu men tos 
pú bli cos e re ser va dos;

2) a ne ces si da de de mo ti var o en ten di men to
pela re ser va;

3) a pos si bi li da de de os par la men ta res re ver te -
rem a clas si fi ca ção de si gi lo, na for ma re gi men tal.

Des tar te, re for ça-se o ca rá ter pú bli co das in for -
ma ções e dos do cu men tos que tra mi tam no seio go -
ver na men tal, já ex pli ci ta do pelo art. 37 da Cons ti tu i -

ção Fe de ral. No te-se que a ca rên cia da in di ca ção pre -
ci sa dos re gis tros al can ça dos pelo si gi lo não eli de a
res pon sa bi li da de, cons ti tu ci o nal men te pre vis ta, pela
fal ta de uso cri te ri o so dos da dos re ce bi dos.

Evi ta-se, por con se guin te, o cons tran gi men to
re sul tan te de tra tar in for ma ções e do cu men tos como
re ser va dos, quan do sua na tu re za é pú bli ca, por prin -
cí pio cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. 

(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.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do 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:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 57, DE 2001

Alte ra o art. 36 do De cre to-Lei nº
221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que “dis -
põe so bre a pro te ção e es tí mu los à pes -
ca e dá ou tras pro vi dên ci as”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 36 do De cre to-Lei nº 221, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi ger com a se guin te re da -
ção:

Art. 36....................................................
..............................................................

§ 2º É res pon sa bi li da de dos pro pri e tá -
ri os ou con ces si o ná ri os de re pre sas, de
acor do com de ter mi na ções do ór gão com -
pe ten te, a pro du ção e dis tri bu i ção de ale vi -
nos em suas áre as de atu a ção." (AC)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gên cia na data de sua 
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro du ção de ale vi nos e sua dis tri bu i ção, de
acor do com cri té ri os es ta be le ci dos pelo ór gão com -
pe ten te, ga ran tin do ali men ta ção para as po pu la ções
lo ca is e a ma nu ten ção da ati vi da de pes que i ra, é uma
ação de gran de im por tân cia eco nô mi ca e so ci al.

De acor do com a Food and Agri cul tu re Orga ni -
za ti on (FAO), os re cur sos pes que i ros no mun do fo ram 
uti li za dos de for ma tão in ten si va que mu i tas es pé ci es
es tão em pe ri go de ex tin ção e ou tras ex plo ra das em
seu li mi te. A ex pan são da pro du ção pes que i ra mun di -
al tem ocor ri do in clu si ve de vi do a in cre men tos na
aqüi cul tu ra, es pe ci al men te nos pa í ses da Asia.

No Bra sil, exis te a pos si bi li da de con cre ta de au -
men tar a pro du ção e o con su mo de pes ca do, por
meio do in cen ti vo à aqüi cul tu ra e à ma i or pre ser va ção 
dos re cur sos na tu ra is, tan to nos rios e açu des como
na re gião li to râ nea.

Con si de ran do que as em pre sas que atu am no
co mér cio de ener gia elé tri ca são di re ta men te be ne fi -
ci a das pela ex plo ra ção dos cur sos d’água, es pe ci al -
men te ago ra com a po lí ti ca de pri va ti za ções, pa re ce
jus to que te nham tam bém a res pon sa bi li da de de pro -
mo ver a con ser va ção do meio am bi en te e de in cen ti -
var a pis ci cul tu ra em suas áre as de atu a ção.

Além dos as pec tos am bi en ta is e eco nô mi cos, é
pre ci so lem brar que a aqüi cul tu ra ga ran te não ape nas 
em pre go e ren da, mas tam bém é ca paz de for ne cer
ali men tos mu i to nu tri ti vos e de ba i xo cus to, as pec to

que não pode ser ne gli cen ci a do num país onde a sub -
nu tri ção afe ta mi lhões de pes so as, tan to nas áre as
ru ra is como ur ba nas.

Assim, sub me te mos este pro je to de lei à apre ci -
a ção dos par la men ta res, cer tos que sua apro va ção
irá aper fe i ço ar as po lí ti cas de con ser va ção dos re cur -
sos na tu ra is e de in cen ti vo à pis ci cul tu ra em nos so
País.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Álva ro
Dias

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 221,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe sobre a pro te ção e es tí mu -
los à pes ca e dá ou tras pro vi den ci as 

....................................................................................
Art. 36. O pro pri e tá rio ou con ces si o ná rio de re -

pre sa em cur sos d’água, além de ou tras dis po si ções
le ga is, é obri ga do a to mar me di das de pro te ção à fa u -
na.

Pa rá gra fo úni co. Se rão de ter mi na das pelo ór -
gão com pe ten te me di das de pro te ção à fa u na em
qua is quer obras que im por tem na al te ra ção do re gi -
me dos cur sos d’água, mes mo quan do or de na das
pelo Po der Pú bli co.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is – 
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.

So bre a mesa, ofí cio 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:

OF. 32/2001-GLPSB

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao OF. SF Nº 293/2001, in di co

meu nome para com por, na qua li da de de su plen te, a
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re -
que ri men to nº 146, de 2001, des ti na da a in ves ti gar as
de mar ca ções de áre as in dí ge nas na Ama zô nia, no ta -
da men te na fa i xa da fron te i ra.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der no PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor Ade mir Andra de para com -
por, na qua li da de de su plen te, a co mis são a que se
re fe re 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 37/2001-GLDPT

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce len cia seja de ter mi na da a

se guin te subs ti tu i ção na com po si ção da Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia:

• Se na do ra Ma ri na Sil va: pas sa de su plen te a ti -
tu lar

• Se na dor José Edu ar do Du tra: pas sa de ti tu lar
a su plen te

Aten ci o sa men te, –  José Edu ar do Du tra, Lí der
do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

Of. nº 118/01-BP

Bra si lia, 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a V. Exª o De pu ta do

Már cio Bit tar (PPS/AC), como ti tu lar, em subs ti tu i ção
ao Dep. Lin coln Por te la (PSL/MG), para in te grar a Co -
mis são Mis ta re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº
2.080-61, de 22 de mar ço de 2001, que “Alte ra os
arts. 1º, 4º, 14 16 e 44, e acres ce dis po si ti vos à Lei nº
4.771, de 15 de se tem bro de 1965, que ins ti tui o Có di -
go Flo res tal, bem como al te ra o art. 10 da Lei nº
9.393, de 19 de de zem bro de 1996, que dis põe so bre
o Impos to Ter ri to ri al Ru ral – ITR, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.”

Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos 
de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta -
do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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 179, DE 2001

Com ful cro no dis pos to no § 2º do art. 5º do Ato
da Mesa no 1, de 2001, que re gu la men ta a tra mi ta ção 
de re que ri men to de in for ma ção, so li ci to à Mesa que

re i te re, ao Mi nis tro da Fa zen da, o Re que ri men to de
Infor ma ção nº 341/99-SF, por ha ver sido in com ple ta a 
res pos ta.

O alu di do Re que ri men to so li ci ta o en ca mi nha -
men to de có pia de to das as fa tu ras emi ti das pela
BBTUR – Ban co do Bra sil Vi a gens e Tu ris mo Ltda., a
par tir de 1º de ja ne i ro de 1998, não ape nas ao pró prio 
Ban co do Bra sil S/A, como tam bém a to dos os ór gãos 
e en ti da des pú bli cas com as qua is ope ra em vir tu de
da sua pres ta ção de ser vi ços de ven da de pas sa gens 
aé re as ter res tres e pa co tes tu rís ti cos.

Cum pre des ta car que, se gun do ofí cio di ri gi do
ao Mi nis tro da Fa zen da, o Pre si den te do Ban co do
Bra sil em exer cí cio, Se nhor Ri car do Alves da Con ce i -
ção, su ge re que se li mi te o uni ver so da pes qui sa, sob
a ale ga ção de que as in for ma ções so li ci ta das ge ram
um vo lu me de 6.344 pá gi nas. Nes se sen ti do, os da -
dos re ce bi dos não se co a du nam com as in for ma ções
re que ri das, sen do im pe ri o so que as in for ma ções se -
jam re pas sa das sem qual quer for ma de li mi ta ção.

Re lem bre-se, por opor tu no, que o art. 5º do Ato
da Mesa 01/2001 fixa o pra zo de 10 (dez) dias para a
res pos ta de re i te ra ção de pe di do de in for ma ção.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Se na dor 
Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 105, de 2001 (nº
306/2001, na ori gem), de 3 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 mês de fe ve -
re i ro 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 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, os
se guin tes Avi sos:

– nº 61, de 2001 (nº 1.081/2001, na ori gem), de
27 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 55, 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, so bre
re la tó rio de au di to ria na área de con vê ni os do Insti tu -
to Na ci o nal de De sen vol vi men to do Des por to –
Indesp, ex tin to pela Me di da Pro vi só ria nº 2.049-24, de 
2000 (TC – 003.683/2000-0); e

– nº 62, de 2001 (nº 1.287/2001, na ori gem), de
28 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão
nº 48, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
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pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre
pe di dos de re e xa me in ter pos tos con tra o Acór dão de
nº 87/96-Plenário, por meio do qual aque la Cor te apli -
cou a pe na li da de de mul ta aos Ma jo -
res-Brigadeiros-do-Ar Mar cos Antô nio de Oli ve i ra e
José Sa la zar Pri mo, bem como de ter mi nou a ins ta u -
ra ção de to ma das de con tas es pe ci a is, ten do em vis -
ta su pos ta prá ti ca de atos ir re gu la res na exe cu ção de
con tra tos fir ma dos pelo Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca
com a Empre sa Esca S/A (TC – 014.825/95-3).

Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

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 (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

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, gos ta ria de re gis trar
que es ta rá sen do re a li za da da qui a pou co na Espla -
na da dos Mi nis té ri os uma pas se a ta, con vo ca da pela
CUT e pela Co or de na ção Na ci o nal dos Ser vi do res
Pú bli cos e apo i a da por di ver sas en ti da des e par ti dos
po lí ti cos. Essa ma ni fes ta ção tem, en tre ou tros, o ob -
je ti vo de de mons trar a opi nião fa vo rá vel de uma par -
ce la ex pres si va da po pu la ção à ins ta la ção de co mis -
são par la men tar de in qué ri to para in ves ti gar a sé rie
de de nún ci as não in ves ti ga das pelo Con gres so Na ci -
o nal. Lem bra mos que par te de las foi fe i ta por li de ran -
ças ex pres si vas da base go ver nis ta; por isso, en ten -
de mos que o Con gres so Na ci o nal não pode per ma -
ne cer alhe io a elas.

A ma ni fes ta ção cons ta rá de uma pas se a ta que
irá do Ban co Cen tral até a fren te do Con gres so Na ci o -
nal e cul mi na rá num ato pú bli co, com a pre sen ça de
di ver sas li de ran ças po lí ti cas, do mo vi men to sin di cal,
do mo vi men to po pu lar e de par ti dos po lí ti cos. 

Essa será ape nas uma das di ver sas ma ni fes ta -
ções que es pe ra mos re a li zar em todo o Bra sil. Já es -
tão sen do con vo ca dos atos se me lhan tes em di ver sas 
ca pi ta is do País, pois con si de ra mos fun da men tal que
o povo bra si le i ro se ma ni fes te no sen ti do de fa zer com 
que sua voz seja ou vi da pelo Con gres so Na ci o nal.
Até ago ra, in fe liz men te, a sua ma i o ria tem ou vi do
ape nas a voz do Pa lá cio do Pla nal to, que quer mais
uma vez trans for mar o Po der Le gis la ti vo numa es pé -
cie de Mi nis té rio es pe ci al para as sun tos par la men ta -
res, e não em um po der au tô no mo, in de pen den te,
que tem, en tre as suas atri bu i ções, a de fis ca li zar e in -

ves ti gar o Po der Exe cu ti vo e o pró prio Con gres so Na -
ci o nal.

No mo men to, a so ci e da de e o pró prio Con gres -
so Na ci o nal es tão dis cu tin do, por exem plo, a re for ma
do Po der Ju di ciá rio. Aqui lo que an tes era con si de ra do 
qua se uma he re sia já é con sen su al, ou seja, a ne ces -
si da de de se ins ti tu ir um con tro le ex ter no do Po der
Ju di ciá rio, exa ta men te por que seu con tro le in ter no,
ao lon go do tem po, tem de mons tra do a sua ine fi cá cia. 
Di an te dis so, sur pre en de-me o fato de que ago ra pa -
re ce que o Pa lá cio do Pla nal to e a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca que rem re tro ce der em re la ção às for mas de
con tro le so bre o Po der Exe cu ti vo. Para se con tra por à
ne ces si da de de uma co mis são par la men tar de in qué -
ri to, que, em úl ti ma ins tân cia, é uma for ma de con tro le 
ex ter no do Po der Exe cu ti vo exer ci do pelo Con gres so
Na ci o nal, o Go ver no Fe de ral apre sen ta como al ter na -
ti va a uma CPI a cri a ção de uma Cor re ge do ria. Essa
não pas sa de uma for ma de con tro le in ter no do Po der
Exe cu ti vo, po rém sem a efi cá cia e os ins tru men tos
ne ces sá ri os para fa zer esse con tro le, que é pe cu li ar a 
um con tro le ex ter no, par ti cu lar men te do Con gres so
Na ci o nal.

Sur pre en de-nos ain da mais o anún cio des sa
Cor re ge do ria com toda a pom pa e cir cuns tân cia,
quan do uma das pri me i ras me di das to ma das pelo
atu al Go ver no foi exa ta men te a de ex tin guir uma co -
mis são ins ti tu í da pelo en tão Pre si den te Ita mar Fran -
co, co mis são essa de alto ní vel, que ti nha exa ta men te 
a ta re fa de ou vir e en ca mi nhar, den tro do Po der Exe -
cu ti vo, de nún ci as de cor rup ção que fos sem fe i tas a
ele. Mes mo aque la co mis são, como era pú bli co e no -
tó rio, tam bém não ti nha po de res para fa zer in ves ti ga -
ções, até por que é es tra nho se es pe rar que um ór gão
do Exe cu ti vo, li ga do di re ta men te ao Pre si den te da
Re pú bli ca, te nha a au to no mia ne ces sá ria para le var
adi an te es sas in ves ti ga ções.

Por tan to, que ria re gis trar aqui essa mar cha,
con vi dan do to dos os Se na do res, in clu si ve os da base
go ver nis ta, a par ti ci par dela. E, mais uma vez, re a fir -
mo o con vi te aos Se na do res ou a um Se na dor, pelo
me nos, da base go ver nis ta, para que as si nem o re -
que ri men to da CPI e vi a bi li zem a sua ins ta la ção.

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 Ri car do San tos, por
20 mi nu 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, nes tes
úl ti mos dias, te mos re ce bi do no tí ci as cada vez mais
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fre qüen tes so bre os si na is de ins ta bi li da de da eco no -
mia mun di al, re la ci o na das, prin ci pal men te, com o
pro ces so de de sa ce le ra ção da eco no mia ame ri ca na,
com as di fi cul da des de re cu pe ra ção da eco no mia ja -
po ne sa e com a gra ve cri se da nos sa vi zi nha Argen ti -
na – prin ci pal par ce i ra do Bra sil no Mer co sul.

Ao mes mo tem po, re ce be mos os úl ti mos da dos
ofi ci a is so bre a boa per for man ce da eco no mia bra si -
le i ra no ano 2000, ex cep ci o nal se com pa ra da ao dos
úl ti mos anos, cujo de sem pe nho vi nha si na li zan do – a
par tir do fi nal do ano pas sa do – pre vi sões mais fa vo -
rá ve is ain da para a nos sa eco no mia em 2001.

De fato, os nú me ros de mons tram a vi ta li da de da 
eco no mia bra si le i ra no ano pas sa do. Sub ja cen te à
taxa de cres ci men to anun ci a da de 4,46%, com um
cres ci men to per ca pi ta de 3,1%, ob ti ve mos re sul ta -
dos sur pre en den tes, mu i to fa vo rá ve is. O mais re le -
van te foi o cres ci men to ve ri fi ca do no se tor in dus tri al
em re la ção a 1999, que al can çou 5,01% – o me lhor
de sem pe nho des de 1995. O se tor de ser vi ços tam -
bém co nhe ceu uma ex pan são ex pres si va de 3,85%,
mo ti va da prin ci pal men te pelo cres ci men to das te le -
co mu ni ca ções, de qua se 17%. Até mes mo a mo des ta 
con tri bu i ção da agri cul tu ra, com um cres ci men to de
3,02%, não pode ser in ter pre ta da como de cep ci o nan -
te, ten do em vis ta o ex ce len te re sul ta do al can ça do
em 1999 e os ba i xos pre ços dos pro du tos agrí co las
ve ri fi ca dos ao lon go de 2000.

Na aná li se de ta lha da do se tor se cun dá rio, ve ri fi -
ca-se que o sub gru po in dús tria de trans for ma ção
cres ceu 5,74% em 2000. Os bens du rá re is fo ram, em
gran de par te, os res pon sá ve is por esse re sul ta do,
com um au men to de 20,5%, se gui dos dos bens de
ca pi tal, com 12,7%.

O de sem pe nho dos se to res au to mo ti vo e de
ele tro e le trô ni cos tam bém sur pre en deu. Em 2000, os
ve í cu los au to mo to res ti ve ram ven das 21,14% su pe ri -
o res às de 1999. Tal com por ta men to aca bou por ala -
van car a in dús tria si de rúr gi ca na ci o nal. De sem pe nho
se me lhan te al can ça ram os fa bri can tes de te le vi so res, 
re gis tran do 20% de cres ci men to.

Duas for ças es ti ve ram pre sen tes e ex pli cam es -
ses in cre men tos no ní vel de ati vi da de em 2000. A pri -
me i ra de las, tal vez a mais im por tan te, re sul ta da po lí -
ti ca de re du ção das ta xas de ju ros e da ex pan são do
cré di to ao con su mi dor. Os ju ros, ape sar de ain da es -
tar ele va dos, cer ta men te con tri bu í ram para o gran de
de sen vol vi men to ob ser va do na in dús tria au to mo bi lís -
ti ca e ele tro e le trô ni ca. A se gun da re fe re-se ao fato de
que o pro gres so eco nô mi co ve ri fi ca do em 2000 está
re la ci o na do, tam bém, ao cres ci men to de nos sas ex -

por ta ções de ma nu fa tu ra dos, tais como têx te is, cal -
ça dos e au to mó ve is.

Isso, mais uma vez, põe em re le vo o acer to da
mu dan ça na po lí ti ca cam bi al em ja ne i ro de 1999. As
ex por ta ções pas sa ram de US$48 bi lhões, em 1999,
para US$55,1 bi lhões, em 2000. A re a ti va ção eco nô -
mi ca, en tre tan to, pro vo cou for te in cre men to nas im -
por ta ções, que pas saram de US$49,2 bi lhões, em
1999, para 55,8 bi lhões, em 2000. Assim, fe cha mos o
ano 2000 com dé fi cit de US$700 mi lhões na ba lan ça
co mer ci al, o que bem de mons tra o cres cen te grau de
in te gra ção da eco no mia bra si le i ra no mer ca do mun di al.

A ex ce lên cia des ses re sul ta dos não pode ocul -
tar o fato de que o seg men to de bens de con su mo
não-duráveis não apre sen tou bons re sul ta dos. As in -
dús tri as ali men tí cia, far ma cêu ti ca e de ou tros bens de 
con su mo do més ti co e, prin ci pal men te, a cons tru ção
ci vil apre sen ta ram re sul ta dos aba i xo da mé dia e, em
al guns ca sos, ne ga ti vos. Esses in di ca do res re fle tem
o fato de que, em 2000, a mas sa sa la ri al da eco no mia
fi cou qua se es tag na da. A ex pec ta ti va dos ana lis tas
eco nô mi cos é de que, nes te ano, no ras tro do cres ci -
men to eco nô mi co pos sí vel, te nha mos fi nal men te
uma re cu pe ra ção mais acen tu a da do ní vel de em pre -
go, do sa lá rio mé dio e da mas sa sa la ri al.

A gran de per gun ta que do mi na a aten ção de to -
dos os ana lis tas é se esse pro ces so de cres ci men to
eco nô mi co, de sen ca de a do pela re du ção dos ju ros e
pelo in cre men to da ex por ta ções, será sus ten tá vel no
cur to e mé dio pra zos. Na bus ca des sa res pos ta, es ta -
rá cen tra do o de ba te eco nô mi co nos pró xi mos me -
ses, e di fi cil men te uma con clu são de fi ni ti va será al -
can ça da en quan to não ces sa rem os si na is tem pes tu -
o sos vin dos do ex te ri or.

Para 2001, o Go ver no ain da tra ba lha com uma
taxa de cres ci men to de 4% a 4,5% para o Pro du to
Inter no Bru to. Será ne ces sá rio um gran de es for ço
para que essa meta seja re al men te al can ça da. O
Ban co Cen tral, no dia 21 de mar ço, pro mo veu uma
ele va ção de 0,5% na taxa bá si ca de ju ros, ale gan do
”que as tur bu lên ci as re cen tes e seus im pac tos no
mer ca do de câm bio ele va ram as pro je ções de in fla -
ção para o ano“. As tur bu lên ci as são mu i tas e ten dem
a afe tar o cres ci men to eco nô mi co em 2001. O Ban co
Cen tral op tou por uma po si ção de ca u te la di an te das
in cer te zas da eco no mia ar gen ti na, da re du ção do ní -
vel de ati vi da de eco nô mi ca nos Esta dos Uni dos e da
má per for man ce de nos sa ba lan ça co mer ci al em ja -
ne i ro e fe ve re i ro. O fato é que es ta mos de novo so -
fren do as con se qüên ci as de um mun do in ter li ga do,
onde as más no tí ci as se trans for mam em fa tos que
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com pro me tem os ní ve is de ren da e em pre go em nos -
so País.

No mé dio pra zo, exis tem duas li mi ta ções ao
cres ci men to eco nô mi co bra si le i ro: um pos sí vel de se -
qui lí brio in ter no – in su fi ciên cia de pro du ção para
aten der a uma de man da am pli a da, ge ran do pres sões 
in fla ci o ná ri as – ou um de se qui lí brio ex ter no, isto é,
uma cri se com ori gem em nos so ba lan ço de pa ga -
men tos.

Qu an to às pos si bi li da des de um de se qui lí brio
in ter no ou de su pe ra que ci men to da eco no mia bra si -
le i ra, não exis te, no mo men to, evi dên cia ou ana lis ta
de ma i or im por tân cia que dêem ên fa se a essa pos si -
bi li da de. Pro va vel men te, a ma i o ria dos es tu di o sos,
den tro ou fora do Go ver no, e das au to ri da des tem as
suas pre o cu pa ções vol ta das para um de se qui lí brio
em nos so ba lan ço de pa ga men tos. His to ri ca men te,
sa be mos que essa tem sido a mãe, mais que cen te -
ná ria, da ma i o ria das cri ses que se aba te ram so bre a
eco no mia bra si le i ra.

Ain da que em 2001 nos sa eco no mia deva cres -
cer em tor no de 4%, as po si ções de ca u te la do Co mi -
tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co Cen tral e do pró prio 
Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Armí nio Fra ga, pa re -
cem re fle tir a cren ça de que ta xas de cres ci men to ma -
i o res que essa po de rão com pro me ter nos sa ba lan ça
co mer ci al e nos sa ca pa ci da de de mo bi li zar os re cur -
sos ex ter nos ne ces sá ri os para o fi nan ci a men to do
ba lan ço de pa ga men tos.

Em pro nun ci a men to an te ri or, en fa ti za mos as
po lí ti cas que con si de ra mos re le van tes para am pli ar
nos sos ho ri zon tes de cres ci men to. São elas: a re for -
ma tri bu tá ria; a ma nu ten ção da po lí ti ca de aus te ri da -
de fis cal – hoje re for ça da com a vi gên cia da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal –; o apo io das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras de de sen vol vi men to à subs ti tu i ção com pe -
ti ti va de im por ta ções – prin ci pal men te em se to res di -
nâ mi cos como as te le co mu ni ca ções e o se tor de in -
for má ti ca –; os in ves ti men tos em ciên cia e tec no lo gia; 
a con ti nu i da de da po lí ti ca de re du ção da taxa de ju ros 
e de ex pan são do cré di to; e ain da uma ação con cer ta -
da e fir me do Ita ma raty vi san do à eli mi na ção ou à di -
mi nu i ção do pro te ci o nis mo por par te dos pa í ses cen -
tra is.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se -
na dor Ri car do San tos, cum pri men to V. Exª pela aná li -
se per fe i ta da per for man ce da eco no mia no ano pas -

sa do e das pers pec ti vas da eco no mia para este novo
sé cu lo que se ini cia nes te ano. Ontem vi mos que pa i -
ra, com a pre sen ça do Exmº Sr. Pre si den te do Ban co
Cen tral no Con gres so Na ci o nal, em de po i men to na
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, uma cer ta tran qüi li da de nas pers pec ti -
vas da eco no mia do nos so País. Em que pe sem os fa -
tos já re la ci o na dos por V. Exª no que con cer ne à de -
sa ce le ra ção da eco no mia nor te-americana, aos pro -
ble mas por que pas sa a Argen ti na e às di fi cul da des
que o Ja pão – esse gi gan te da eco no mia – está en -
fren tan do para re cu pe rar a sua es ta bi li da de eco nô mi -
ca, são al vis sa re i ras as pers pec ti vas. To da via, emi -
nen te Se na dor Ri car do San tos, o IBGE pu bli ca da dos 
re fe ren tes à dis tri bu i ção de ren da em nos so País.
Nós, Con gres sis tas, e o Go ver no Fe de ral te mos de
aten tar para a dis tri bu i ção de ren da. É evi den te que
po de re mos cres cer o equi va len te a 4,5% do PIB no
de cor rer des te ano e, tal vez, até mais que isso. Mas
te mos, cada vez mais, de pro cu rar dis tri bu ir, de ma ne -
i ra mais eqüi ta ti va e equâ ni me, a ren da em nos so
País. O Bra sil evo lu iu em mu i tos se to res, tem pers -
pec ti vas de evo lu ção em sua eco no mia, mas está
des pre zan do o povo po bre da nos sa Na ção. Par ti ci po
do dis cur so de V. Exª, pro pon do que nos de bru ce mos
so bre essa ques tão, que re fli ta mos so bre a dis tri bu i -
ção de ren da em nos so País, que não evo lu iu de ma -
ne i ra sa tis fa tó ria como se es pe ra va. De ba te nes se
sen ti do cer ta men te ha ve rá de acon te cer nes ta Casa.
Cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a men to mag ní fi co
so bre a aná li se da eco no mia em nos so País.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te do Se na dor Car los Pa tro cí nio,
que abor da um as pec to de ex tre ma re le vân cia para a
re a li da de do nos so País – mo ti vo de um pro nun ci a -
men to meu nes ta tri bu na há apro xi ma da men te 15
dias: a con cen tra ção de ren da no Bra sil. S. Exª sa li en -
ta um pon to es sen ci al: mes mo que o País pas se a
apre sen tar uma per for man ce mais fa vo rá vel de cres -
ci men to de 4%, de 4,5% ou de 5% ao ano nos pró xi -
mos três ou qua tro anos, ape nas isso não as se gu ra a
dis tri bu i ção de ren da. Inclu si ve, os da dos do ano
2000 re for çam essa tese à me di da que a per for man -
ce da eco no mia bra si le i ra em 2000 se de veu em gran -
de par te ao de sem pe nho das ex por ta ções e dos bens 
de con su mo du rá ve is do mer ca do in ter no – ba si ca -
men te in dús tria au to mo bi lís ti ca e ele tro e le trô ni cos.

É in te res san te ob ser var que os bens de con su -
mo não-duráveis, prin ci pal men te os de con su mo po -
pu lar, es ti ve ram es tag na dos. A taxa de cres ci men to
des ses bens es te ve aba i xo da mé dia, por que a mas -
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sa sa la ri al no Bra sil no ano pas sa do, a des pe i to do
cres ci men to de 4,5%, es te ve es tag na da.

Esse é o gran de de sa fio para o Bra sil de hoje.
Não po de re mos mais con ti nu ar os ten tan do esta pe -
cha que nos ma cu la nos fo ros in ter na ci o na is: de nos
igua lar mos a pa í ses, como o Pa na má, Le so to, Ban -
gla desh, onde há uma al tís si ma con cen tra ção de ren -
da. O Bra sil está par a par com es ses pa í ses quan do
co te ja mos os nos sos ní ve is de con cen tra ção de ren -
da com o dos pa í ses res tan tes.

Se na dor Car los Pa tro cí nio, mu i to obri ga do pelo
seu apar te, que en ri que ce meu pro nun ci a men to.

Te re mos, por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, uma
agen da de fô le go cuja im por tân cia tem sido re co nhe -
ci da pelo Go ver no em di ver sos mo men tos, a qual, es -
ta mos cer tos, me re ce rá o apo io des ta Casa as sim
que e quan do o Go ver no dela pre ci sar.

Este é o mo men to cru ci al para apro fun dar mos
ações go ver na men ta is de na tu re za ins ti tu ci o nal em
fa vor do de sen vol vi men to eco nô mi co bra si le i ro. Os
mo men tos eco nô mi co e po lí ti co re cla mam nos sa
aten ção re do bra da. Mes mo con si de ran do as vi cis si -
tu des ex ter nas e in ter nas, es ta mos es pe ran ço sos no
aguar do da co lhe i ta de bons re sul ta dos no cam po
eco nô mi co e so ci al, após anos de plan tio.

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 ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por 20 mi -
nu tos.

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 Edi son Lo bão, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro di zer ao Se na dor Ri car do San -
tos que con si de ro mu i to im por tan te que S. Exª te nha
tra ta do do tema da dis tri bu i ção de ren da. S. Exª já fez
al guns pro nun ci a men tos so bre o tema. Se não apar -
te ei S. Exª foi por que eu tam bém iria tra tar do mes mo
as sun to, re la ci o nan do-o, po rém, à res pon sa bi li da de
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e tam bém 
à su ces são pre si den ci al.

Em de zem bro de 1994, os Se na do res Ger son
Ca ma ta, Car los Pa tro cí nio e Edi son Lo bão e eu tes te -
mu nha mos, nes ta Casa, a des pe di da do en tão Se na -
dor Fer nan do Hen ri que Car do so, ele i to Pre si den te da 
Re pú bli ca. Na oca sião, Sua Exce lên cia fez um pro -
nun ci a men to pe ran te – aliás, numa cena co mo ven te – 
seu ori en ta dor, pro fes sor emé ri to e De pu ta do Fe de ral 
Flo res tan Fer nan des, que se en con tra va já bas tan te
en fer mo, mas que fez ques tão, com sua ben ga la, de

vir aqui e su bir a esta tri bu na para abra çar o seu ori -
en tan do.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ha -
via fe i to um tra ba lho so bre a es cra vi dão no sul do Bra -
sil, so bre a si tu a ção vi gen te na épo ca da es cra va tu ra
e no tem po mais pre sen te. O tra ba lho so bre tema tão
re la ci o na do à ex clu são ha via sido fe i to sob a ori en ta -
ção de Flo res tan Fer nan des. Por tan to, o De pu ta do
Flo res tan Fer nan des fez ques tão de abra çar o seu
alu no, que ha via che ga do à Pre si dên cia, e dis se com
sin ce ri da de: ”Não vo tei em você; vo tei no Lula, por que 
acre di to em ou tras co i sas“.

Nes sa des pe di da, qual foi o mote, o cen tro do
dis cur so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so? 
Lem bro-me mu i to bem: ”O Bra sil tem pres sa“. O que
Sua Exce lên cia que ria di zer com aqui lo? Gu ar do bem 
as suas ex pres sões, até por que, al gu mas ve zes, reli
aque le esse pro nun ci a men to. O sen ti do foi o de re a li -
zar jus ti ça. Entre tan to, os da dos di vul ga dos pelo
IBGE mos tram que, no que diz res pe i to à re a li za ção
de jus ti ça e à er ra di ca ção da mi sé ria e da po bre za, a
ação do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não
cor res pon deu à sua pa la vra, ao seu ob je ti vo ex pres so 
e re i te ra do na oca sião em que Sua Exce lên cia as su -
miu a Pre si dên cia, em 1º de ja ne i ro de 1995 e, no va -
men te, em 1º de ja ne i ro de 1999. Se ler mos suas pa -
la vras, ve ri fi ca re mos que Sua Exce lên cia tam bém re i -
te ra va a sua von ta de de re a li za ção de jus ti ça. Con tu -
do, o Pre si den te não con se guiu re a li zar o seu de se jo.

Se na dor Ri car do San tos, es tou con vic to de que
a su ces são pre si den ci al se dará con so an te esse ob -
je ti vo, esse tema. Inclu si ve, a dis cus são no seio do
meu Par ti do ocor re rá tam bém de acor do com esse
tema.

Sa bem V. Exªs que, em de zem bro úl ti mo – é a
pri me i ra vez que falo so bre o as sun to da tri bu na do
Se na do –, re sol vi, pe ran te o Di re tó rio Na ci o nal do
Par ti do dos Tra ba lha do res, co lo car-me à dis po si ção
como pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Fo ram es ta be le ci das re gras: de de zem bro a ju -
nho, os pos sí ve is can di da tos po de rão ins cre ver-se;
de ju lho a se tem bro, ha ve rá, se mais de um can di da to 
es ti ver ins cri to, a re a li za ção de de ba tes en tre os
pré-candidatos; e, no pe río do de ou tu bro a mar ço, es -
ta be le ceu-se o pra zo para a re a li za ção das pré vi as. É
cla ro que, de pen den do da ins cri ção de can di da tos,
ha ve rá ou não de ba tes e pré vi as.

Há ex pec ta ti va no Par ti do dos Tra ba lha do res,
por que o nos so Pre si den te de Hon ra, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, men ci o nou, na épo ca, que até mar ço de ci di -
ria se se ria ou não pré-candidato, pe din do que lhe
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fos se dado um tem po a mais. Pas sou-se o dia 31 de
mar ço, e Lula ain da não de ci diu a ques tão: ser ou não
can di da to à Pre si dên cia. Por tan to, há uma enor me
ex pec ta ti va a res pe i to da de ci são que ele irá to mar.

Qu e ro lhes trans mi tir que  in clu si ve, eu con ver -
sa va há pou co com o meu Lí der, Se na dor José Edu -
ar do Du tra, a res pe i to – hou ve uma re u nião do Di re tó -
rio Na ci o nal do Par ti do, em 10 de mar ço úl ti mo, na
qual apre sen tei a pro pos ta da re a li za ção de uma pri -
má ria po pu lar en tre to dos os pos sí ve is can di da tos da
Opo si ção, em que to dos e qual quer ele i tor pos sam
ma ni fes tar qual o can di da to à Pre si dên cia pre fe ri do.
Por inú me ras ra zões, os com pa nhe i ros do Par ti do fi -
ze ram di ver sas ale ga ções: ”Olha, ava li a mos que se -
ria me lhor ga ran tir um can di da to pró prio do PT. Será
me lhor ter mos Lula como can di da to, vis to que Lula
cons ti tui a ma i or Li de ran ça po lí ti ca po pu lar dos úl ti -
mos 30 anos – com o que con cor do in te i ra men te.
Será im por tan te que o le ve mos à Pre si dên cia; essa
se cons ti tui uma mis são nos sa“.

Há dez dias, hou ve uma ou tra re u nião de De pu -
ta dos Fe de ra is com Lula, em que mu i tos Par la men ta -
res re i te ra ram esse pon to de vis ta e ain da fi ze ram um
ape lo, para que eu fi zes se um ges to no sen ti do de
abrir a pos si bi li da de de o con sen so che gar ao Par ti do
sem a ne ces si da de de de ba tes e pré vi as.

Qu e ro, en tão, trans mi tir que es tou in te i ra men te
aber to ao diá lo go, não ape nas com a di re ção e os
Par la men ta res, mas tam bém com to dos os mais de
qui nhen tos mil fi li a dos do PT. Con cla mo to dos a aju -
dar-me na de ci são.

Por essa ra zão, vou pe dir a to dos que nos as sis -
tem na TV Se na do, fili a dos ou não do Par ti do, que me
es cre vam. Gos ta ria de sa ber se con si de ram mais
ade qua do a re a li za ção de uma pré via, em que eu per -
ma ne ce ria como pré-candidato à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca no PT ou se re co men da ri am a mi nha de sis -
tên cia, pos si bi li tan do as sim a es co lha con sen su al em 
fa vor do Lula, con cla man do-o, con sa gran do-o can di -
da to à Pre si dên cia.

Se qui se rem res pon der, com a ma i or ale gria,
con si de ra rei a opi nião de to dos que me ou vem. Se me 
per mi tem, en tão, vou aqui re gis trar o meu e-mail, que 
é , e tam bém meu fax — quem qui ser, pode en vi ar por 
fax a men sa gem —, que é (061) 323-6249. Como a
TV Se na do cos tu ma re gis trar nos so e-mail  quan do
aqui fa la mos, tor na-se mais fá cil para o te les pec ta dor
co nhe cê-lo.

Con ce de rei opor tu na men te, com a sa tis fa ção,
os apar tes que me fo ram so li ci ta dos. Mas, nes te mo -
men to, pen so que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que

Car do so de ve ria ter cum pri do aque le seu ob je ti vo ini -
ci al, de ve ria ter tido a co ra gem de des ven ci lhar-se
dos ex tra or di ná ri os ape los e pres sões dos gru pos
eco nô mi cos que apói am seu go ver no e que es tão
con ti nu a men te, por meio da sua base par la men tar,
so li ci tan do re cur sos pú bli cos, seja na for ma de cré di -
tos sub si di a dos, seja na for ma de isen ções fis ca is, as
mais di ver sas, be ne fi ci an do os que já de têm gran des
pa tri mô ni os, em pre sá ri os, do nos dos me i os de pro du -
ção. Se isso ti ves se acon te ci do, o País não te ria atin -
gi do esse per sis ten te ín di ce de de si gual da de so ci al
re gis tra do pelo IBGE.

E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, não obs tan -
te o fato de ter apro va do, em 16 de de zem bro de
1991, como to dos os Se na do res aqui pre sen tes, o
Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, que ins ti tu i -
ria um im pos to de ren da ne ga ti vo, pre fe riu, e tem pre -
fe ri do até hoje, que o pro gra ma não es ti ves se vi go -
ran do no Bra sil com a for ça e o sig ni fi ca do que po de -
ria ter tido.

Te nho dito que sou pré-candidato à Pre si dên cia
da Re pú bli ca com o ob je ti vo de ins tar aque le que tam -
bém o for a ter o ob je ti vo de re a li za ção de jus ti ça
como pri o ri da de ma i or.

Fa rei aqui um pa ra le lo, Se na dor Ger son Ca ma -
ta. Assim como foi pos sí vel ao ex-Presidente Jus ce li -
no Ku bits chek di zer que trans fe ri ria a ca pi tal do Rio
de Ja ne i ro para o Cen tro-Oeste, que a cons tru i ria no
es pa ço de um man da to – con se guiu fa zê-lo de 1956 a 
1960, ina u gu ran do Bra sí lia – da mes ma ma ne i ra, te -
nho a con vic ção de que um Pre si den te da Re pú bli ca
pode le var o Bra sil a se tor nar uma na ção ci vi li za da e
jus ta no es pa ço de um man da to. Fal tam ago ra 21 me -
ses ao Pre si den te. Cre io que está di fí cil. Sua Exce lên -
cia até co me ça a to mar al gu mas me di das, mas será
di fí cil re ver ter o qua dro.

Por tan to, o cen tro do de ba te da pró xi ma ges tão
pre si den ci al, ao lado da ques tão éti ca – o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so tam bém não cor res pon -
deu a isso, e pen so ser um ab sur do a ini ci a ti va de cri -
ar uma Cor re ge do ria como um con tra pon to à ne ces -
si da de pre men te da re a li za ção da CPI –, é a pos si bi li -
da de de se me lho rar a dis tri bu i ção da ren da após
sete anos. E aqui a res pon sa bi li da de do Pre si den te é
gran de por que, de 1992 a 1999, nada foi mo di fi ca do
em ter mos de dis tri bu i ção. Não hou ve me lho ra. Em
1992, os 1% mais ri cos de ti nham 13,1% da ren da, e
os 50% mais po bres de ti nham 14%. Esse é tam bém o 
re sul ta do de 1999. Per ma ne ce mos na mes ma.

E já era o Pre si den te o res pon sá vel no iní cio da
dé ca da. Em 1992, já es tá va mos in gres san do na su -
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ces são de Fer nan do Col lor de Mel lo. Fer nan do Hen ri -
que Car do so já co me ça va a par ti ci par do Go ver no de
Ita mar Fran co. Hou ve até uma li ge i ra me lho ra, de
1993 para 1995, mas mu i to pou ca. E, nes se pe río do,
Sua Exce lên cia já era Mi nis tro da Fa zen da. Pos te ri or -
men te, nos úl ti mos seis anos, tem ma i or res pon sa bi li -
da de com re la ção ao qua dro de de si gual da de que
per sis te.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não, no bre Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Su plicy, ia su -
ge rir exa ta men te isso a V. Exª, con si de ran do que fal tam
ape nas qua tro mi nu tos para con clu ir o seu tem po.

A Mesa, com a con cor dân cia do Ple ná rio e o su -
por te do Re gi men to Inter no, de ci diu, a par tir de on -
tem, fa zer cum prir com cer to ri gor os dis po si ti vos re -
gi men ta is que di zem res pe i to ao tem po de cada ora -
dor. Por tan to, peço aos ora do res in clu si ve que apar te -
i em, mas que se jam bre ves, para que, den tro do tem -
po do ora dor, pos sam ser ou vi dos. 

Mu i to obri ga do a to dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ger son Ca ma ta, com
mu i ta hon ra, com vin te se gun dos de des con to para a
ques tão da Pre si dên cia.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Su plicy, se V. Exª me per mi te, que ro cum pri men tar a
Mesa. Quem não cum pre ho rá rio, que é de gra ça, não 
cum pre nada mais. Pen so que há ne ces si da de de que 
os ho rá ri os aqui se jam cum pri dos. E peço que des -
con te es ses cin co se gun dos de cum pri men tos do
apar te ao Se na dor Su plicy.

Se na dor Su plicy, di zem lá no Espí ri to San to que
”em fes ta de nham bu jacu não en tra“, ou ”em bri ga de
jacu, nham bu não en tra“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT- SP) –
Mas V. Exª é bem-vindo.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Para apa -
nhar, cer ta men te. (ri sos) Eu que ro cum pri men tá-lo,
di zen do que com par ti lho com al guns pon tos do pro -
nun ci a men to de V. Exª. E, como ”nham bu não en tra
em bri ga de jacu“, que ro di zer que os meus ami gos do 
PT do Espí ri to San to tor cem mu i to pela can di da tu ra
de V. Exª à Pre si dên cia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, en ten do que as pro gres sões so ci a is 
são mu i to len tas. Apren di com o Se na dor João Cal -
mon, um mes tre para nós to dos em ma té ria de edu ca -
ção, que só se trans for ma e só se me lho ra a ren da
com edu ca ção. Se o País não avan çar no rom pi men to 
das amar ras do pro ces so edu ca ci o nal bra si le i ro, não
con se gui re mos, de fato, me lho rar a ren da dos bra si le -
i ros, que vão fi can do para trás nes se pro ces so. E no
mun do todo isso vem acon te cen do. Veja V. Exª que,
há pou co tem po, o Go ver no ame ri ca no fez uma aná li -
se do pro ces so edu ca ci o nal ame ri ca no, ge ran do um
do cu men to, in ti tu la do Uma Na ção em Pe ri go. Se eles
es tão em pe ri go, ima gi ne como es ta mos nós. Pen so
que a co ra gem do Go ver no e do Pre si den te de vem
ser ca na li za das para in ves ti men tos ma ci ços no se tor
edu ca ci o nal bra si le i ro. V. Exª sabe mu i to bem que o
go ver nan te não faz aqui lo que quer, mas o que pode.
Na Pre fe i tu ra de São Pa u lo, por exem plo, a Dona
Mar ta co me ça a tra ba lhar com mu i to es for ço, em bo ra
com a ma i or boa in ten ção, en fren tan do en tra ves ad -
mi nis tra ti vos. Às ve zes, a in ten ção, o ob je ti vo de S.
Exª não são al can ça dos. Tal vez o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que já te nha ob ti do al gu ma me lho ra eco nô -
mi ca. Por exem plo: com aque la in fla ção de 80%,
quem ga nha va R$100, no fi nal do mês, re ce bia R$20.
Hoje, quem ga nha R$100, no fi nal do mês, re ce be o
mes mo va lor. Com isso, já me lho rou um pou co a ren -
da des sa ca ma da da po pu la ção que não tem aces so
à pou pan ça e nem à cor re ção mo ne tá ria. Ago ra, com
o Fun do de Com ba te à Po bre za – uma ini ci a ti va do
ex-Presidente des ta Casa, mas com o apo io de todo o 
Con gres so e do Go ver no –, va mos co me çar a co lher
os fru tos, te nho cer te za, len ta men te, mas com a mes -
ma es pe ran ça de V. Exª. Cre io que, de po is de do mi -
nar mos a in fla ção – e aí V. Exª tem ra zão –, de ve mos
do mi nar a in jus ti ça so ci al, que fere a cons ciên cia cris -
tã de todo mun do e de to dos nós bra si le i ros. Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ger son Ca ma ta, agra de ço a V. Exª pelo
apar te. Infor mo a V. Exª que hoje, às 16 ho ras, a Pre -
fe i ta Mar ta Su plicy re gu la men ta o Pro gra ma de Ga -
ran tia de Ren da Mí ni ma, as so ci a da à edu ca ção; o
Pro gra ma Bol sa-Trabalho, que nor te ia os jo vens na
ob ten ção do pri me i ro em pre go; o Pro gra ma Co me çar
de Novo, para aque les mais ido sos, que per de ram a
pos si bi li da de de em pre go, para que te nham mais
opor tu ni da des; o Pro gra ma Ban co do Povo, de mi cro -
cré di to, ca na li zan do toda a ener gia exa ta men te para
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dar pri o ri da de à re a li za ção de ma i or jus ti ça. O exem -
plo de São Pa u lo vai ser im por tan te. 

Gos ta ria que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, por in ter mé dio do Mi nis tro Pa u lo Re na to
Sou za, e o Go ver no Ge ral do Alcki min, re a li zas sem
uma par ce ria – es tão con vi da dos a fa zê-lo –, para tor -
nar mais efi caz ain da o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma
as so ci a do à edu ca ção, que ain da é tão mo des to e
res tri to no Go ver no Fe de ral, mas que, em São Pa u lo,
será um exem plo. 

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não, Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Su plicy, ma ni fes to a mi nha ple na con cor dân cia
com V. Exª. A pri o ri da de má xi ma no País deve ser a
dis tri bu i ção de ren da; os nos sos pon tos de vis ta es tão 
ple na men te afi na dos nes te pon to. Cha mo a aten ção
de V. Exª para o fato de que, se a con cen tra ção de ren -
da é mu i to alta, como eu dis se em pro nun ci a men to
aqui há 15 dias, o Bra sil se ali nha a pa í ses até exó ti -
cos como um dos que apre sen ta ma i or con cen tra ção
de ren da do mun do. To da via, é im por tan te tam bém
lem brar mos que du ran te os anos oi ten ta 45% da po -
pu la ção bra si le i ra era con si de ra da po pu la ção po bre.
Re du zi mos, até o fi nal dos anos no ven ta, essa pro -
por ção para 34%, se gun do tra ba lhos do IPEA, fe i tos
pelo pes qui sa dor Ri car do Paes de Bar ros. Esse re sul -
ta do, do pon to de vis ta éti co e mes mo da de mo cra cia, 
ain da é ina ce i tá vel, pois cor res pon de a cer ca de 50
mi lhões de pes so as aba i xo da li nha de po bre za. Mas
res sal to que, com o apo io des te Par la men to e da so ci -
e da de bra si le i ra, o pró prio Po der Exe cu ti vo já avan -
çou mu i to na ins ti tu i ção de al guns me ca nis mos de ex -
tre ma im por tân cia para a dis tri bu i ção de ren da no
Bra sil. Qu e ro lem brar a pró pria re for ma agrá ria, que
pode avan çar no Bra sil; a ins ti tu i ção do Pro naf; do
Ban co da Ter ra, ci ta do por V. Exª; do Mi cro cré di to, que 
está sen do lan ça do pela Pre fe i tu ra de São Pa u lo; do
Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, lan ça do pelo Go ver no
Fe de ral, que, se não é o ide al, pode ser me lho ra do e
sem pre foi uma ban de i ra de V. Exª; na uni ver sa li za ção 
da Pre vi dên cia So ci al no Bra sil; do re cen te men te lan -
ça do Pro je to Alvo ra da e das con quis tas al can ça das
na edu ca ção e na sa ú de por par te do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Há me ca nis mos de ex tre -
ma im por tân cia já cons ti tu í dos e que po de rão ser for -
ta le ci dos. Nos so de sa fio no Con gres so Na ci o nal é
avan çar nes sa gran de meta de eli mi na ção da ex tre -
ma po bre za e da po bre za no Bra sil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Se na dor Ri car do San tos. Gos ta ria que fos -
sem mais ou sa das as ini ci a ti vas do Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so por que, nes sa área, são ain da
mu i to mo des tas e in su fi ci en tes. A evo lu ção dos da dos 
de mons tram isso pe los re sul ta dos al can ça dos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL –TO) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi tir, con ce do o apar te ao 
Se na dor Edu ar do Si que i ra.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, me mo ri zei o e-mail de V.
Exª e tam bém o fax. Apro ve i tan do este mo men to e
con si de ran do que opi niões ex tra par ti dá ri as po dem
ser ace i tas, digo a V. Exª que pros si ga por que, de fi ni ti -
va men te, V. Exª é um dos me lho res ho mens pú bli cos
des te País. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
V. Exª sabe da ad mi ra ção que esta Casa e eu nu tri -
mos pe las idéi as de V. Exa e pela ma ne i ra aguer ri da
na de fe sa de seu pro je to para este País. Se na dor
Edu ar do Su plicy, o jul ga men to do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so cer ta men te não será o de V.
Exª, ou do Par ti do que V. Exª in te gra, nem tam pou co
do meu, mas da His tó ria e do povo bra si le i ro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com cer te za.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Ima gi no que te nha o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so pro cu ra do fa zer o bolo cres cer para po der
ha ver, sim, uma me lhor re par ti ção ao fi nal. Em nos so
País, ha via 21 usi nas hi dre lé tri cas pa ra li sa das, mas
ago ra de zo i to de las já es tão em fun ci o na men to. Há
tam bém os as sen ta men tos, o Fun def, a me lho ria no
en si no de base. Pen so que o jul ga men to do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so será fa vo rá vel a ele,
mas isso não se dará ago ra. Cre io tam bém que este
País terá sa u da des de Sua Exce lên cia bre ve men te,
mas vejo que não pos so di fe ren ci ar a in ten ção do ho -
mem pú bli co Fer nan do Hen ri que Car do so da in ten -
ção de V. Exª. Sei que o move a von ta de de ver este
País me lhor para seus fi lhos, para sua po pu la ção.
Tam bém iden ti fi quei, des de os pri me i ros mo men tos,
na Pre fe i ta Mar ta Su plicy este de se jo. Como in te gran -
te do PFL, mem bro de sua Di re ção Exe cu ti va, Vi -
ce-Líder – e não te nho pro cu ra ção para fa lar em
nome do Lí der do Go ver no, Se na dor José Ro ber to
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Arru da, que hoje en con tra-se em São Pa u lo, acom pa -
nhan do a in ter ven ção ci rúr gi ca de seu ir mão, ví ti ma
de in far to – te nho cer te za ab so lu ta da in ten ção, da
von ta de do Se na dor, do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so de tor nar este País me lhor. É a mes ma
von tade da Pre fe i ta de São Pa u lo, que vem re al men te
bus can do ações ino va do ras. Te nho cer te za de que só
pela von ta de, pela for ma aguer ri da, ela tam bém será
apro va da pela po pu la ção. Por tan to, pros si ga V. Exª nes -
ta ca mi nha da, por que, afi nal de con tas, me re ce.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço-o, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.
Infor mo a V. Exa que so li ci tei ao Lí der José Edu ar do
Du tra que, se pos sí vel, re ú na os sete Se na do res do
PT na pró xi ma se ma na, por que de se jo ou vi-los, com
o ca ri nho e res pe i to que te nho por cada um de les, a
res pe i to des sa ques tão.

Mas, ago ra, re sol vi ou vir to dos os fi li a dos e sim -
pa ti zan tes. Se pes so as de ou tros par ti dos, como V.
Exª e o Se na dor Ger son Ca ma ta, qui se rem opi nar,
es tão li vres para fa zê-lo. Acho óti mo que haja mu i tos
can di da tos à Pre si dên cia na base do Go ver no, acho
óti mo que haja mil flo res e idéi as de sa bro chan do por
aí para me lho rar o Bra sil.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V. 
Exª que seja mu i to bre ve, pois te mos meio mi nu to
para o iní cio da Ordem do Dia.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se rei
obe di en te a V. Exª. Con gra tu lo-me com V. Exa, Se na -
dor Edu ar do Su plicy. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so si na li za com po lí ti cas ca pa zes ain da de
mi ni mi zar essa dis tri bu i ção de ren da em nos so País.
Qu e ro tam bém di zer que ano tei o e-mail e o fax.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Agra de ço
ao Se na dor Edi son Lo bão a opor tu ni da de. 

Qu e ro ape nas di zer que, para re sol ver esse
qua dro, o can di da to à Pre si dên cia do Par ti do dos Tra -
ba lha do res de fen de rá a mi nha pro pos ta, qual seja, a
de que se ins ti tua, em me a dos do pró xi mo man da to
pre si den ci al, en tre ou tros ins tru men tos, uma ren da
bá si ca in con di ci o nal a to dos os 170 mi lhões de bra si -
le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -

sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

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 1996, ten do como
1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orne las,
que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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 Lú cio Alcân ta ra, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em face da
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são, 
em se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra V. Exª para dis cu tir.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, tive opor tu ni da de de, na úl ti ma ses são, vo tar con -
tra essa Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, de au -
to ria do ilus tre e emi nen te Se na dor Wal deck Orné las,
con si de ran do que essa pro pos ta pode pro mo ver um
en ges sa men to, eis que tra ta de ma ne i ra ho mo gê nea
o que é he te ro gê neo, ou seja, o dis po si ti vo prin ci pal
des sa pro pos ta faz com que seja da com pe tên cia do
Se na do Fe de ral de fi nir, para cada re gião do País, os
pa râ me tros den tro dos qua is as uni da des da Fe de ra -
ção po de rão con ce der isen ção, anis tia, re mi ção, mo -
ra tó ria, cré di to pre su mi do, ou seja, qual quer tipo de
in cen ti vo fis cal.

Hoje, a Cons ti tu i ção bra si le i ra é mu i to mais de -
mo crá ti ca nes te as pec to, uma vez que, na qui lo que
diz res pe i to à con ces são de isen ções e in cen ti vos fis -
ca is, re me te, em seu in ci so XII do § 2º do art. 155, à lei 
com ple men tar, à qual ca be rá re gu lar a for ma como,
me di an te de li be ra ção dos Esta dos e do DF, isen ções,
in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re -
vo ga dos.

Por tan to, ao es ta be le cer pa râ me tros por re gião
es ta mos tra tan do de ma ne i ra ho mo gê nea o que é di -
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fe ren te. Por exem plo, não po de mos es que cer que te -
mos no Su des te bra si le i ro re giões atra sa das e que
ne ces si tam de in cen ti vos im por tan tes para o seu de -
sen vol vi men to e seu di na mis mo. Qu e ro lem brar o pró -
prio in te ri or do Espí ri to San to, o Nor te e No ro es te flu -
mi nen se, o Vale do Je qui ti nho nha em Mi nas Ge ra is, a 
re gião do se mi-árido mi ne i ro. Por tan to, cha mo a aten -
ção dos Se na do res que re pre sen tam essa re gião
para as con se qüên ci as que esta emen da cons ti tu ci o -
nal po de rá tra zer.

Ain da mais, Sr. Pre si den te, devo di zer que con -
si de ro a pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção, de cer ta for ma, ex tem po râ nea, ten do em vis ta
que a vi gên cia da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal já
im põe li mi tes e res tri ções à con ces são de be ne fí ci os
e isen ções. Além dis so, a pró pria pro pos ta de uni fi ca -
ção da Le gis la ção do ICMS, anun ci a da pelo Go ver no
Fe de ral e que será apre sen ta da bre ve men te a este
Par la men to, de cer to modo, já se su per põe a esta
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, gos ta ría mos de,
com es ses ar gu men tos, cha mar a aten ção dos Srs.
Se na do res para as con se qüên ci as que uma emen da
des sa na tu re za po de rá acar re tar à au to no mia dos
Esta dos Fe de ra dos do Bra sil.

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 Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ney Su as su na,
para dis cu tir.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, esta Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção é, no nos so pon to de vis ta, apro pri a da por que
porá fim aos res quí ci os do po der dis cri ci o ná rio da Re -
vo lu ção pas sa da, que tra zia tudo para si, que tudo
cen tra li za va. A pro pos ta sob exa me con fe re ao Se na -
do da Re pú bli ca a pos si bi li da de de in ter vir e dis ci pli -
nar, per mi tin do que o ICMS, seja in ter na men te no
Esta do, seja para fins de ex por ta ção, te nha a sua fi xa -
ção pelo Con gres so Na ci o nal, es pe ci fi ca men te pelo
Se na do da Re pú bli ca. 

O nos so Par ti do, o PMDB, ten do ana li sa do essa 
pro po si ção, re co men da que os seus par la men ta res
vo tem fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma pro pos ta de emen -
da de ex tre ma im por tân cia, prin ci pal men te para nós,
do Pa ra ná, que es ta mos vi ven do hoje as con se qüên -
ci as de uma guer ra fis cal pro mo vi da pelo pró prio Go -
ver no pa ra na en se, que es ta be le ceu toda uma po lí ti ca 
de in cen ti vos para a ins ta la ção de fá bri cas de au to -
mó ve is no seu ter ri tó rio. Hoje, o Pa ra ná não sabe o
que vai acon te cer com o di nhe i ro que foi alo ca do para 
a ins ta la ção des sas fá bri cas de au to mó ve is.

Não sa be mos, lá no Pa ra ná, como o Go ver no do 
Esta do irá fa zer para res sar cir os co fres pú bli cos pa -
ra na en se dos re cur sos que fo ram alo ca dos na ins ta -
la ção das fá bri cas da Audi, da Chrysler, da Re na ult.
Vale res sal tar que a Chrysler, por exem plo, ten do ini -
ci a do as suas ati vi da des com uma meta es ta be le ci da
de 40 mil ve í cu los por ano, não pas sou de 4 mil ve í cu -
los, ou seja, 10% da meta es ta be le ci da. Aque la com -
pa nhia, en tão, re sol veu sim ples men te dis pen sar os
tra ba lha do res e fe char as suas por tas.

Esses in cen ti vos con ce di dos aca bam sem pre
ten do um cus to mu i to alto para a po pu la ção. Assim, é
evi den te que urge seja to ma da não ape nas uma de ci -
são po lí ti ca des sa en ver ga du ra, mas que se es ta be le -
ça uma re gra que con fi ra ao Se na do a atri bu i ção de
au to ri zar ou não a po lí ti ca de in cen ti vos que um Esta -
do pre ten da de sen vol ver.

De ou tro lado, há hoje um pro ble ma. Tí nha mos,
no Pa ra ná, in cen ti vos à pro du ção de itens da ces ta
bá si ca, com ape nas 7% de ICMS in ci din do so bre a
car ne de ave, su í na, bo vi na, bem como so bre to dos
os ou tros pro du tos da ces ta bá si ca – aliás, essa é
uma po lí ti ca ado ta da por pro pos ta mi nha, quan do Se -
cre tá rio da Agri cul tu ra do Go ver no Ro ber to Re quião.
O atu al Go ver no, va len do-se de li mi nar con ce di da
pela Jus ti ça em uma ação mo vi da pelo Go ver no de
São Pa u lo, aca bou por re vo gar o de cre to, pon do fim
aos in cen ti vos para a agro in dús tria do Esta do do Pa -
ra ná e para a pro du ção de ali men tos da ces ta bá si ca.

É mu i to im por tan te, por tan to, que o Se na do
pos sa es tar pre sen te nas de ci sões a res pe i to de in -
cen ti vos fis ca is e em qual quer ou tra ques tão que en -
vol va os Esta dos e, so bre tu do, in te res ses da so ci e da -
de bra si le i ra.

Por isso, o meu voto será fa vo rá vel a esta ma té -
ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
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te, no bres co le gas, na ver da de, esta pro pos ta que
dis põe so bre be ne fí ci os fis ca is re fe ren tes ao ICMS
tem pro ce dên cia. Se ja mos sin ce ros: de fla grou-se,
nos úl ti mos anos, uma ver da de i ra guer ra fis cal en tre
os Esta dos. Não po de mos es con der o sol com a
trans pa rên cia que exis te, das re sis tên ci as que nos
são apre sen ta das . 

Há Go ver nos que pro põem os in cen ti vos fis ca is, 
pres si o na dos pe los seus con ci da dãos, pela so ci e da -
de or ga ni za da, para que tra ga in dús tri as e mais em -
pre gos para o seu Esta do. Não há a me nor dú vi da de
que essa pres são exis te e é des sa for ma que acon te -
ce. Mu i tas ve zes o go ver nan te, pres si o na do, tem as
me lho res in ten ções, mas os pre ju í zos com a isen ção
dos im pos tos é mu i to alto para a co le ti vi da de, para o
con jun to da so ci e da de, num pe río do de quin ze, vin te
anos ou mais. Em fun ção de lobby, há in dús tri as que
se es ta be le cem em al guns Esta dos às cus tas das
pró pri as isen ções, dos in cen ti vos. Quem vai pa gar
por isso é a so ci e da de, ao lon go de qua se uma ge ra -
ção. Ana li san do o cus to/be ne fí cio, ao lon go do tem po
é uma me di da que não com pen sa. Os go ver nan tes,
pres si o na dos, agem as sim. Ou tras ve zes, para co lhe -
rem di vi den dos po lí ti cos, ofe re cem in cen ti vos, tra zem 
in dús tri as, fi cam na His tó ria, mas quem vai ar car com
es ses pre ju í zos é a so ci e da de como um todo. 

Por isso, sem que rer ti rar o di re i to a pro pos tas e
in cen ti vos em cada Esta do e Mu ni cí pio, para que se
mo ti ve, den tro dos pa râ me tros, a res pon sa bi li da de
fis cal, não so mos con tra o pro je to. Por ou tro lado, não
é pos sí vel, em âm bi to na ci o nal, usar o ICMS para ge -
rar uma guer ra fis cal en tre os Esta dos, com pro me ten -
do aqui e aco lá. Há que se es ta be le cer nor mas para
não se pre ju di car uma ge ra ção in te i ra por uma ques -
tão mo men tâ nea, ape nas para que al guém fi que na
His tó ria. No en tan to, quem vai ar car com a con se -
qüên cia será a so ci e da de como um todo, ao lon go de
quin ze ou vin te anos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro aqui de cli nar a
mi nha po si ção fa vo rá vel à pro pos ta que es ta mos vo -
tan do nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e
Srs. Se na do res, in ter rom pe mos a dis cus são para re -
gis trar, com gran de ale gria para o Se na do Fe de ral, a
vi si ta de Par la men ta res fran ce ses, que nos hon ram
com a pre sen ça no ple ná rio: De pu ta do Chris ti an Ba -
ta il le, Pre si den te do Gru po de Ami za de Fran ça/Bra sil
da Assembléia Na ci o nal; De pu ta do Hen ri Nay rou, Pre -
si den te do Gru po de Ami za de Fran ça/Argen ti na da
Assem bléia Na ci o nal; Se na dor Phil lip pe Adnot, Pre si -
den te da Se ção Bra sil do Gru po de Ami za de Fran -

ça/Amé ri ca do Sul do Se na do; e o Se na dor Je -
an-Marie Po i ri er, Pre si den te da Se ção Mer co sur do
Gru po de ami za de Fran ça/Amé ri ca do Sul no Se na do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão,
para ma ni fes tar aos Se na do res e De pu ta dos fran ce -
ses o nos so apre ço e a nos sa ami za de.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, Srs. Se na do res e
De pu ta dos da Re pú bli ca fran ce sa, ini ci al men te, agra -
de ço ao Pre si den te des ta Casa a in cum bên cia que
ora me é con fe ri da. Estou aqui re pre sen tan do tam -
bém o Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal da nos sa Casa, Se na dor Jef -
fer son Pé res, que me pe diu re ce bes se a de le ga ção
fran ce sa e com ela di a lo gas se. Está va mos há pou co
tro can do idéi as so bre os pro ble mas co muns en tre a
Fran ça e o Bra sil, e nes ta mi nha bre ve sa u da ção, que -
ro di zer que não há ne ces si da de, ab so lu ta men te, de
ex pli ca ção ne nhu ma. A Fran ça fala por si pró pria e
tem, com re la ção à pró pria His tó ria do Bra sil, uma mar -
ca in de lé vel que se dá por meio do avan ço que Ju not
fez, sob or dens de Na po leão Bo na par te, para avan çar
so bre Lis boa, quan do a Fa mí lia Real por tu gue sa des -
lo ca-se para o Bra sil para ter ma i or se gu ran ça. Então,
até esse ges to, que veio tra zer o nos so Impé rio, a nos -
sa in de pen dên cia mais tar de – um ges to de be li ge rân -
cia -, nós de ve mos à Fran ça. De mais a mais, na Li te ra -
tu ra e nas ar tes, em tudo aqui lo que a Fran ça re pre -
sen ta de mais ex pres si vo, sem pre so mos aten tos e as -
sí du os na ob ser va ção e no apren di za do.

Eu gos ta ria, so bre tu do, de di zer que Bra sí lia
aco lhe a de le ga ção fran ce sa com mu i to pra zer. Tra go, 
nes ta bre ve sa u da ção, a lem bran ça de André Mal ra -
ux, que, quan do Mi nis tro da Cul tu ra da Fran ça, es te ve 
no Bra sil e con si de rou que Bra sí lia era a Ca pi tal da
Espe ran ça (le ca pi tal de l’espoir) e dis se que Bra sí -
lia era um ges to de au dá cia, ener gia e con fi an ça (au -
da ce, ener gie et con fi an ce).

Assim ma ni fes tou-se aque le gran de li te ra to e
es ta dis ta fran cês com re la ção até mes mo ao Pre si -
den te Jus ce li no Ku bits chek. E lem bran do, mais uma
vez Ma ul ra ux, eu gos ta ria de re cor dar pa la vras di tas
na Câ ma ra dos De pu ta dos pelo ex-Presidente Tan -
cre do Ne ves, quan do do fa le ci men to do
ex-Presidente Jus ce li no Ku bits chek, ci tan do Mal ra ux.
Qu an do o fé re tro de Char les De Ga ul le se guia para
Co lom bey les deux Egli ses, os sol da dos, ere tos, pos -
ta dos, fir mes, sé ri os, re ve ren ci a vam aque le gran de
es ta dis ta cujo cor po pas sa va para o en ter ro. Nes se
exa to mo men to, uma se nho ra do povo atra ves sa e vai 
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abra çar o es qui fe do ge ne ral, Pre si den te e es ta dis ta
Char les De Ga ul le. A guar da pro cu rou se gu rar aque la 
se nho ra, para evi tar que ela se apro xi mas se do es qui -
fe. E foi André Mal ra ux quem dis se: ”De i xem-na pas -
sar e abra çar o nos so gran de es ta dis ta. É a Fran ça
que quer se ma ni fes tar numa hora des sas. É a Fran ça 
que de se ja pres tar a úl ti ma ho me na gem ao seu gran -
de che fe“.

Sr. Pre si den te, essa é a Fran ça viva, das ar tes,
da li te ra tu ra, da gran de za e pela qual o Bra sil tem or -
gu lho de ter gran de ami za de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Com mu i -
to pra zer, ouço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, do
Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do de São Pa u lo.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e ro 
con gra tu lar-me com V. Exª, que ho me na ge ia hoje a
Fran ça e os mem bros da Assem bléia Na ci o nal fran -
ce sa que aqui se en con tram. Res sal to a im por tân cia
do exem plo do Pri me i ro-Ministro Li o nel Jos pin, que
nos vi si ta. S. Exª tem agi do com enor me de ter mi na -
ção para re ver ter um qua dro de alto de sem pre go, le -
van do adi an te pro po si ções de er ra di car a po bre za
com ma i or in ten si da de, de me lho rar a dis tri bu i ção da
ren da, e tem al can ça do êxi tos que me re cem que nós
es tu de mos bem, a fim de que pos sa mos apli car as
me di das para ga ran tir ma i o res opor tu ni da des de em -
pre go e de me lho rar a dis tri bu i ção da ren da. Por tan to, 
te mos mu i to a apren der da ex pe riên cia fran ce sa, das
lu tas, en fim, de tudo aqui lo que se cons ti tu í ram os
ide a is de li ber da de, igual da de e fra ter ni da de. Cum pri -
men to, as sim, V. Exª e me so li da ri zo nas boas vin das
ao Pri me i ro-Ministro Li o nel Jos pin e a to dos os mem -
bros do Par la men to fran cês.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Re co lho 
as ob ser va ções do no bre Se na dor Edu ar do Su plicy,
que tem ra zão quan to aos mé ri tos do Pri me i -
ro-Ministro Li o nel Jos pin. Aliás, essa não é ou tra se -
não a luta de to dos nós e do nos so Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Aqui ti ve mos tam bém a vi -
si ta do Pre si den te Jac ques Chi rac. De modo que
Fran ça e Bra sil se unem mais uma vez. E lem bro que,
em ma té ria de ex por ta ções, a Fran ça ocu pa o oi ta vo
lu gar como im por ta dor de pro du tos bra si le i ros. Por -
tan to, a im por tân cia está tam bém no se tor co mer ci al.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª a opor tu ni da -
de que me dá de re pre sen tar nos so pen sa men to nes -
te ins tan te. Di ria mes mo: Viva as re la ções Fran -
ça/Bra sil!

(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Hugo Na po leão, a Pre si dên cia é quem agra de ce,
em nome dos de ma is in te gran tes do Se na do Fe de ral,
a ma ni fes ta ção que V. Exª aca ba de fa zer a Se na do -
res e De pu ta dos fran ce ses, e re no va a cer te za de que 
o in ter câm bio par la men tar es ti mu la rá ain da mais o
es tre i ta men to das re la ções en tre o Bra sil e a Fran ça.

De se jo re gis trar o pri vi lé gio da vi si ta do Mi nis tro
do Tri bu nal de Con tas da União, nos so ex-colega Con -
gres sis ta, Mi nis tro Adylson Mot ta, que in te gra o gru po
de re la ções par la men ta res en tre Bra sil e Fran ça.

Sus pen do, por al guns mi nu tos a ses são, para
cum pri men tos e des pe di das aos Par la men ta res fran -
ce ses.

(Sus pen sa às 11 ho ras e 22 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 11 ho ras e 25 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
re a ber ta a ses são.

Con ti nua em dis cus são, em se gun do tur no, a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 1996,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Wal deck
Orné las, que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma té -
ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li -
be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Qu ar ta 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 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea ”d“ do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço no mí ni mo 
da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são. 
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

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 113, de 1995 (nº 5.920/90,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
pro ces so de tra ba lho nas ações que en vol -
vam de mis são por jus ta ca u sa e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer sob nº 84, de 2001, da Co mis -
são Di re to ra, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, ofe re cen do a re da ção do ven -
ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à ma té ria até o en cer ra -
men to da dis cus são. 

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

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 vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos. 

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 113, DE 1995
(Nº 5.920/90, na Casa de ori gem)

Acres cen ta arts. 788-A, 768-B, 768-C 
e 768-D à Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dis pon do 
so bre o pro ces so de tra ba lho nas ações
que en vol vam de mis são por jus ta ca u sa
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –

CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin -
tes arts. 768-A, 768-B, 768-C e 768-D:

“Art. 768-A. Os pro ces sos ju di ci a is que en vol ve -
rem de mis são de em pre ga do por jus ta ca u sa te rão
pri o ri da de na pa u ta dos jul ga men tos.” (AC)

“Art. 768-B. A au diên cia de con ci li a ção e jul ga -
men to dos pro ces sos re fe ri dos no art. 768-A será de -
sig na da para, no má xi mo, trin ta dias úte is da data do
aju i za men to da ação.” (AC)

“Art. 768-C. O jul ga men to das ações de que tra -
ta o art. 768-A será re a li za do no pra zo má xi mo de
cen to e vin te dias.” (AC)

“Art. 768-D. A re in te gra ção de di ri gen te sin di cal
no em pre go, quan do con ce di da por me di da li mi nar,
não po de rá ser re vo ga da an tes do trân si to em jul ga do 
da de ci são fi nal.” (AC)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4: 

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 104, de 1995, de au to ria do Se na dor Ro -
meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da lei de
exe cu ção pe nal so bre exa me cri mi no ló gi co
e pro gres são do re gi me de exe cu ção das
pe nas pri va ti vas de li ber da de, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 97, de 2001, da Co mis -
são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo -
bão, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à ma té ria até o en cer ra -
men to da dis cus são.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Não ha ven do apre sen ta ção de emen das, 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 104, DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.210,
de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção 
Pe nal, so bre o exa me cri mi no ló gi co e
pro gres são do re gi me de exe cu ção das
pe nas pri va das de li ber da de e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho
de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção, nu me ran do-se o pa rá gra fo
úni co como § 1º:

“Art. 112. ............................”
“§ 1º A. No cum pri men to de pena su -

pe ri or a 8 (oito) anos, a pro gres são só po de -
rá ocor rer de po is que o pre so ti ver cum pri do 
ao me nos dois quin tos da pena, ou três
quin tos, se re in ci den te.” (AC)*

“§ 1º A de ci são será mo ti va da e pre ce -
di da de pa re cer da Co mis são Téc ni ca de
Clas si fi ca ção e do exa me cri mi no ló gi co,
quan do ne ces sá rio.”

“§ 2º Qu an do cons ta ta da a im pos si bi li -
da de ma te ri al de re a li za ção do exa me cri mi -
no ló gi co, por fal ta de pes so al téc ni co es pe -
cí fi co no es ta be le cim ne to pe nal, po de rá o
Juiz de ci dir, ou vin do ou não ou tros pro fis si o -
na is.” (AC)

Art. 2º O art. 131 da Lei nº 7.210, de 1984 –
Lei de Exe cu ção Pe nal, pas sa a vi go rar acres ci do
do se guin te pa rá gra fo úni co.

“Art. 131. ............................................”
“Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a im pos -

si bi li da de ma te ri al de re a li za ção do ne ces -
sá rio exa me cri mi no ló gi co, por fal ta de pes -
so al téc ni co es pe cí fi co no es ta be le ci men to
pe nal, po de rá o Juiz de ci dir, ou vin do ou não 
ou tros pro fis si o na is.” (AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 187, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 187, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que mo -
di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995, com a fi na li -
da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti dá -
ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ser gio Ma -
cha do, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião e, em

sepa ra do, do Se na dor Antô nio Car los Va la -
da res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 7 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

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 180, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 187, de 1999, a fim de ser fe i ta na 
ses são de 25 de abril de 2001.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, a ma té ria re tor na rá à Ordem do
Dia da ses são do dia 25 do mês em cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 28, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 110, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
de no mi na ”Ro do via Go ver na dor Ene Gar -
cez“ a ro do via BR-401, ten do

Pa re cer sob nº 801, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 3-CE, que apre sen ta, com abs ten -
ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e dos Se na -
do res Ge ral do Cân di do e Se bas tião Ro cha.

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
pro po si ção.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
das emen das, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to visa a ho me na ge -
ar o pri me i ro Go ver na dor do en tão Ter ri tó rio do Rio
Bran co, de po is Ter ri tó rio de Ro ra i ma, que é hoje o
Esta do de Ro ra i ma.
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A ro do via liga a Ca pi tal do Esta do ao Mu ni cí pio
fron te i ri ço com a ex-Guiana Ingle sa. Por tan to, que ro
ho me na ge ar o pri me i ro Go ver na dor de Ro ra i ma dan -
do o seu nome a essa im por tan te ro do via.

Gos ta ria de cha mar a aten ção dos Srs. Se na do -
res por que o item se guin te tam bém tra ta da de no mi -
na ção de um tre cho des sa ro do via, para ho me na ge ar
o pri me i ro Pre fe i to do Mu ni cí pio de Nor man dia, que
tam bém fica na fron te i ra com a Gu i a na. Como o au tor
do pro je to se guin te, o Se na dor Ro me ro Jucá, não
está pre sen te, gos ta ria de es cla re cer que es ses pro -
je tos não con fli tam. O meu pro je to pre ten de de no mi -
nar o tre cho que vai de Boa Vis ta à sede do Mu ni cí pio
de Bon fim; e o pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá, o
tre cho que vai do en tron ca men to da es tra da até o Mu -
ni cí pio de Nor man dia, fa zen do uma bi fur ca ção. Por -
tan to, o tre cho que ele quer ho me na ge ar com o nome
do Pre fe i to de Nor man dia, Luiz Otá vio Cor rêa de
Melo, não con fli ta com o tre cho cons tan te do meu pro -
je to. 

Peço, de an te mão, a apro va ção do meu pro je to,
que de no mi na de Ro do via Ene Gar cez um tre cho da
BR-401, e do pro je to do Se na dor Ro me ro Jucá, que
ho me na ge ia o pri me i ro Pre fe i to do Mu ni cí pio de Nor -
man dia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

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.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 01 a 03, da

Co mis são de Edu ca ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va dos:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2000

De no mi na “Ro do via Go ver na dor
Ene Gar cez", a ro do via BR-401.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Go ver na dor
Ene Gar cez” a Ro do via BR-401 no tre cho com pre en -
di do en tre Boa Vis ta, ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma
até as mar gens do rio Ta cu tu, na fron te i ra com a Re -
pú bli ca da Gu i a na, no mu ni cí pio do Bon fim, no Esta -
do de Ro ra i ma.

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.

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
110, de 2000, a se guin te re da ção:

“De no mi na ”Go ver na dor Ene Gar cez"
o tre cho da Ro do via BR-401 com pre en di do
en tre Boa Vis ta e a di vi sa com a Re pú bli ca
da Gu i a na, no Mu ni cí pio de Bon fim, no
Esta do de Ro ra i ma."

EMENDA Nº 2-CE

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
110, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica de no mi na do ”Go ver na dor
Ene Gar cez" o tre cho da Ro do via BR–401
com pre en di do en tre Boa Vis ta e a di vi sa
com a Re pú bli ca da Gu i a na, no Mu ni cí pio
de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma."

EMENDA Nº 3-CE

Su pri ma-se o art. 3º do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 110, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do Re cur so nº 30, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 140, de 2000, de au to ria
do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na
”Ro do via Luiz Otá vio Cor rêa de Melo“ tre cho
da BR 401, no Esta do de Ro ra i ma, ten do,

Pa re cer sob nº 1.080, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na -
dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, com a Emen da nº 
1-CE, que apre sen ta.

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.
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Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro da
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.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de

Edu ca 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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va dos:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2000

De no mi na “Ro do via Luiz Otá vio
Cor rêa de Melo” tre cho da BR-401, no
Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Luiz Otá vio

Cor rêa de Melo” o tre cho da BR-401 com pre en di do
en tre os Mu ni cí pi os de Bon fim e Nor man dia, no Esta -
do de Ro ra i ma.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do Pro le to de Lei do Se na do nº
140, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica de no mi na do ‘Ro do via Luiz Otá vio
Cor rêa de Me lo’ o tre cho da BR-401 com pre en di do
en tre as lo ca li da des de Bon fim e de Nor man dia, no
Esta do de Ro ra i ma."

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8: 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2000 (nº
105/99, 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 a O Diá rio Rá dio e Te le vi 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 Ri be -
i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 487, de 2000,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor

Ro meu Tuma, com abs ten ções dos Se na do -
res Ge ral do Cân di do e Jef fer son Pé res.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) - 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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de
2000, 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:

PARECER Nº 137, 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 6, de 2000 (nº 105, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 6, de 2000 (nº
105, de 1999, 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 “O Diá -
rio Rá dio e Te le vi 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 Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 137, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “O Diá rio Rá dio e Te le vi -
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 Ri be i rão Pre to, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 55, de 27 de ja ne i ro de 1998, que re no va por dez 
anos, a par tir de 9 de ju nho de 1996, a per mis são ou -
tor ga da a “O Diá rio Rá dio e Te le vi são 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 
Ri be i rão Pre to, 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 (Ja der Bar ba lho)  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. 

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9: 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2000 (nº
144/99, 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 Sara Nos sa Ter ra 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 Pla nal ti na, Esta do
de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 488, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Iris Re zen de, com abs ten ções dos Se na do -
res Ge ral do Cân di do e Jef fer son Pe res.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
8, de 2000, 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:

PARECER Nº 138, 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 8, de 2000 (nº 144, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 8, de 2000 (nº
144, de 1999, 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 Sara
Nos sa Ter ra 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 Pla nal ti -
na, Esta do de Go iás.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der  Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 138, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   ,  DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Fun da ção Sara Nos sa Ter ra” 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 Pla -
nal ti na, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 9, de 12 de fe ve re i ro de 1999, que ou tor ga per -
mis são a “Fun da ção Sara Nos sa Ter ra” 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 Pla nal ti -
na, Esta do de Go iás.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 65, de 2000 (nº
191/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da
Fun da ção Frei Joâo Bap tis ta Vo gel O.F.M.
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
Aná po lis, Esta do de Go iás, tendo 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 853, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Iris Rezende.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
65, de 2000, 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:

PARECER Nº 139, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fmal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 65, de 2000 (nº 191, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 65, de 2000 (nº
191, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Fun da ção
Frei João Ba tis ta Vo gel – OFM 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 Aná po lis, Esta do de Go iás.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 139, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis são 
de “Fun da ção Frei João Ba tis ta Vo gel –
OFM” 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 Aná po lis, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 1.300, de 24 de ou tu bro de 1996, que re no va por 
dez anos, a par tir de 10 de ju nho de 1994, a per mis -
são de “Fun da ção Frei João Ba tis ta Vo gel – OFM”
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 Anâ po lis, Esta do de Go iás.

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 (Ja der Bar ba lho)  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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 2000 (nº
219/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 731, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81,
de 2000, 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:

PARECER Nº 140 , 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 81, de 2000 (nº 219, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 81, de 2000 (nº
219, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rede Nor te Sul
de Co mu ni ca ção 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 140, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ––––––––––, Pre si den te do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   ,  DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são 
de “Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 12 de fe ve re i ro de 1997, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são de “Rede Nor te Sul de Co mu ni ca ção 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 (Ja der Bar ba lho) – 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 100, de 2000 (nº 
261/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ções 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 San ta Cruz do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
100, de 2000, 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:
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PARECER Nº 141, 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 100, de 2000 (nº 261, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 100, de 2000 (nº
261, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Ga ze ta
Co mu ni ca ções 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 San ta
Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 141, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são 
ou tor ga da a “Ga ze ta Co mu ni ca ções 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 San ta
Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 28 de abril de 1998, a con -
ces são ou tor ga da a “Ga ze ta Co mu ni ca ções 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 
San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 (Ja der Bar ba lho)  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.

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 2000 (nº 
292/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana 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 Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Agne lo Alves.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
106, de 2000, 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:

PARECER Nº 142, 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 106, de 2000 (nº 292, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 106, de 2000 (nº
292, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Fun da ção Edu -
ca ci o nal Sant‘Ana 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 Ca i có, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de 2001. 
– Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo bão – Re la -
tor Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 142, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te
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DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são 
de “Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana” 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 Ca i có, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de lº de no vem bro de 1993, a
con ces são de “Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana”
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 
Ca i có, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 (Ja der Bar ba lho)  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.

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 224, de 2000 (nº 
479/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
Tim bó 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 Tim bó, Esta do de San ta Ca ta ri na, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 19, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Ge ral do Althoff.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
224, de 2000, 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:

PARECER Nº 143, 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 224, de 2000 (nº 479, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 224, de 2000
(nº 479, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Tim bó
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 Tim bó, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 143, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Rá dio Tim bó 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 lo ca li da de de Tim bó,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 212, de 8 de de zem bro de 1999, que ou tor -
ga per mis são a “Rá dio Tim bó 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
lo ca li da de de Tim bó, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Re so lu ção nº 25, de 1999, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que cria ca pe la
ecu mê ni ca em de pen dên ci as do Se na do
Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 968, de
2000, da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na -
dor Ge ral do Melo.

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.

Pas sa-se à dis cus são do 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 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 RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 1999

Cria ca pe la ecu mê ni ca em de pen -
dên ci as do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É cri a da, em de pen dên ci as do Se na do

Fe de ral, ca pe la ecu mê ni ca des ti na da a ora ções e
atos re li gi o sos dos ser vi do res e par la men ta res da
Casa.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 16:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 100, de 2001, do Se na dor Osmar
Dias, 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 12, de 
2001, de sua au to 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.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 12, de 2001, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, Pa re ce res de re da ções fi na is

que, nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no, se
não hou ver ob je ção do Ple ná rio, 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.

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 110, de 2000, 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:

PARECER Nº 144, 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 110, de 2000.

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 110, de 2000, que de -
no mi na ”Ro do via Go ver na dor Ene Gar cez“ a ro do via
BR-401, con so li dan do as emen das nºs 1 a 3 – CE.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do Car -
mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 144, DE 2001

De no mi na “Go ver na dor Ene Gar cez” o
tre cho da Ro do via BR-401 com pre en di do
en tre Boa Vis ta e a di vi sa com a Re pú bli ca
da Gu i a na, no Mu ni cí pio de Bon fim, no
Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E de no mi na do ”Go ver na dor Ene Gar cez“

o tre cho da Ro do via BR-401 com pre en di do en tre Boa
Vis ta e a di vi sa com a Re pú bli ca da Gu i a na, no Mu ni -
cí pio de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 181, 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 110, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que de no mi na
”Ro do via Go ver na dor Ene Gar cez“ a ro do via
BR-401.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mo za ril -
do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 140,
de 2000, 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:

PARECER Nº 145, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 140, de 2000.

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 140, de 2000, que de -
no mi na ”Ro do via Luiz Otá vio Cor rêa de Melo“ ao tre -
cho da ro do via BR-401, no Esta do de Ro ra i ma, con -
so li dan do a Emen da nº 1-CE.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de no vem bro
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can te – Ma ria do
Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 145,   DE 2001

De no mi na “Ro do via Luiz Otá vio Cor -
rêa de Meio” ao tre cho da ro do via BR-401,
no Esta do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do ”Ro do via Luiz Otá vio Cor -

rêa de Melo“ o tre cho da BR—401 com pre en di do en -
tre as lo ca li da des de Bon fim e de Nor man dia, no
Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 182, 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 140, de 2000, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na ”Ro do via Luiz
Otá vio Cor rêa de Melo“ tre cho da BR 401, no Esta do
de Ro ra i ma.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mo za ril -
do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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. 
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 Re so lu ção nº 25, de 1999, 
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:

PARECER Nº 146, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 25, de 1999.
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1999, que cria ca -
pe la ecu mê ni ca em de pen dên ci as do Se na do Fe de -
ral.

Sala das Re u niões da Co mis são, 5 de abril de
2001. – Ja der Ba ra lho, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do Car mo
Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 146, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, 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        , DE 2001

Cria ca pe la ecu mê ni ca em de pen -
dên ci as do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É cri a da, em de pen dên ci as do Se na do

Fe de ral, ca pe la ecu mê ni ca des ti na da a ora ções e
atos re li gi o sos dos ser vi do res e par la men ta res da
Casa.

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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 183, 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 Re so lu ção nº 25, de 1999, de au to ria do Se na -
dor Pe dro Si mon, que cria ca pe la ecu mê ni ca em de -
pen dên ci as do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mo za ril -
do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)  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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Edu ca ção, re fe ren te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o Dia Na ci o nal das Apae – Asso ci a ção de Pais
e Ami gos dos Excep ci o na is.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 147, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o 
Dia Na ci o nal das APAES – Asso ci a ção de
Pais e Ami gos dos Excep ci o na is.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

A ma té ria em pa u ta en ca mi nha uma pro pos ta
de ho me na ge ar o mo vi men to de pais e ami gos de
por ta do res de de fi ciên cia – APAES, como uma luta pi -
o ne i ra no país, que se or ga ni zou a par tir do ano de
1954, no Rio de Ja ne i ro, vin do para Bra sí lia, já como
Fe de ra ção, em 1964. Hoje, o Bra sil con ta com mais
de 1.600 APAES em todo ter ri tó rio na ci o nal, de sen -
vol ven do in dis cu ti vel men te um tra ba lho in ten so de
res ga te da dig ni da de de uma vida de qua li da de para
esse gru po po pu la ci o nal.

O Pro je to em dis cus são ins ti tui o dia 11 de de -
zem bro, como o ”Dia Na ci o nal das APAEs“, teve ori -
gem na Câ ma ra dos De pu ta dos, sen do apro va do na -
que la Casa na Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e
Des por to, onde re ce beu 1 emen da no que con cer ne à 
cor re ção da de fi ni ção de data. Após o que foi à Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, sen -
do apro va do o tex to ori un do da Co mis são de Edu ca -
ção.

II – Voto

Não so men te o tra ba lho es pe ci fi co a que se pro -
põem as APAEs vêm sen do por elas re a li za do. Em
pa ra le lo, tais en ti da des têm de sen vol vi do gran des es -
for ços no sen ti do de sen si bi li zar au to ri da des, Go ver -
no e so ci e da de para a pro ble má ti ca que en vol ve a in -
ser ção dos por ta do res de de fi ciên cia no seu co ti di a no 
fa mi li ar, so ci al, po lí ti co e eco nô mi co.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul ga da em 1988, já 
pri vi le gi ou a ques tão des ta can do ações es pe cí fi cas
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por meio do Art. 227, § 1º, in ci so II (pro gra mas de pre -
ven ção e aten di men to es pe ci a li za do...), e do Art. 208, 
in ci so III (no ca pí tu lo da edu ca ção). Este úl ti mo pre ce -
i to cons ti tu ci o nal foi re fe ren da do pela Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção – nº 9.394/96, con tem plan -
do o tema com um ca pí tu lo es pe cí fi co.

Por sua vez o Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
tem apo i a do o tra ba lho edu ca ti vo da edu ca ção es pe -
ci al com Pa re ce res que ori en tam a or ga ni za ção dos
cur rí cu los es co la res nes sa di re ção. O pró prio Mi nis té -
rio da Edu ca ção cri ou uma Co mis são Espe ci al para
dar con ta de ações re la ci o na das com a for ma ção dos
por ta do res de de fi ciên cia. Ou tra li nha de tra ba lho tem 
sido de sen vol vi da via fi nan ci a men to do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT e sua pro pos ta de qua -
li fi ca ção pro fis si o nal.

Assim, per ce be-se a am pli a ção cons tan te do
raio de atu a ção das APAES no país, de mons tran do
sua per ti nên cia en quan to tema que se de di ca, e en -
quan to mo men to de or ga ni za ção. Di an te do que, vo -
ta mos pela apro va ção do Pro je to de Lei em apre ço,
na for ma que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões,  28 de mar ço de 2001. –
Pre si den te, Ri car do San tos – Re la tor, Ge ral do Cân -
di do – Edu ar do Su licy – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Na bor Jú ni or – José Co e lho –
Mo re i ra Men des – Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Fre i tas Neto – Lú dio Co e lho –
La u ro Cam pos – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

RE PÚ BLI CA FEDERATIVA
 DO BRA SIL CONS TI TU I ÇÃO

Art. 208.** O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

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

III — aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do
aos por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na
rede re gu lar de en si no;

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

Art. 227. É 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.

§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis -
tên cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te,
ad mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não-go ver na -
men ta is e obe de cen do aos se guin tes pre ce i tos:
....................................................................................

II — cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten -
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi -
ciên cia fi si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te -
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên -
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co -
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu -
los ar qui te tô ni cos.
....................................................................................

LEI Nº. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -

té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a
fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II,
”d“, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre 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, ve nho hoje à
tri bu na des ta Casa para re gis trar o meu con ten ta -
men to pe los es for ços que es tão sen do em pre en di dos 
pe los di ver sos seg men tos li ga dos ao Esta do do To -
can tins no Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de con -
quis tar a im plan ta ção de fi ni ti va da Uni ver si da de Fe -
de ral do To can tins.

Para este ob je ti vo, é im por tan te res sal tar que exis -
te uma per fe i ta uni da de de pen sa men to e uma gran de
mo bi li za ção da clas se po lí ti ca. O mes mo acon te ce em
re la ção à ma i o ria do nos so povo e en tre im por tan tes li -
de ran ças es ta du a is, por que a fe de ra li za ção da Uni ver -
si da de Fe de ral do To can tins re pre sen ta rá gran de avan -
ço para o de sen vol vi men to edu ca ci o nal que ima gi na -
mos em nos sa re gião. O mo vi men to ”União do To can -
tins“, que con gre ga to das es sas for ças, é, sem dú vi da
al gu ma, uma po de ro sa ban de i ra de mo ti va ção em de fe -
sa des sa re i vin di ca ção.

Sr. Pre si den te, no mês pas sa do, tive a hon ra de
acom pa nhar os emi nen tes Se na do res Edu ar do Si -
que i ra Cam pos e Le o mar Qu in ta ni lha, jun ta men te
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com os nos sos co le gas De pu ta dos Fe de ra is Pa u lo
Mou rão, João Ri be i ro, Anto nio Jor ge, Ká tia Abreu e
Pas tor Ama ril do até o Mi nis té rio da Edu ca ção. Lá, fo -
mos re ce bi dos em au diên cia pelo Dr. Anto nio Mac Do -
well de Fi gue i re do, Se cre tá rio de Edu ca ção Su pe ri or
da que le Mi nis té rio.

Na que le im por tan te en con tro, tam bém es ti ve -
ram pre sen tes o Sr. Ro gé rio Ra mos, Se cre tá rio Mu ni -
ci pal da Cri an ça e da Ju ven tu de de Pal mas; a Pre si -
den te da União Me tro po li ta na dos Estu dan tes Se cun -
da ris tas de Pal mas, Gon za le i de Ro dri gues de Sou sa;
a uni ver si tá ria Na i ma Worn, como re pre sen tan te do
Di re tó rio Aca dê mi co da Uni ver si da de do To can tins –
Uni tins; o es tu dan te se cun da ris ta Ro gé rio Vi e i ra
Alen car, Pre si den te do Grê mio Estu dan til Li vre do
Co lé gio Esta du al de Pal mas; e os es tu dan tes Andréa
Cris ti na, do cam pus de Ara gua í na, e Cláu dio Mar -
ques, de Gu ru pi.

Sa í mos da re u nião com gran de en tu si as mo por -
que, para as au to ri da des do Mi nis té rio da Edu ca ção, a
en cam pa ção da Uni ver si da de do To can tins pela Uni -
ver si da de Fe de ral do To can tins é um as sun to de gran -
de in te res se para o pró prio Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou -
sa. Assim, para agi li zar o pro ces so de fe de ra li za ção, foi 
le van ta da a ne ces si da de de no me a ção ime di a ta, no
pra zo má xi mo de quin ze dias, de um re i tor pro tem po -
re, ini ci a ti va con si de ra da como de alta re le vân cia. Da
mes ma ma ne i ra, re ce be mos a ga ran tia da re a li za ção
do ves ti bu lar no pró xi mo mês de ju lho.

Ou tro as pec to que me re ce tam bém gran de
aten ção diz res pe i to à en cam pa ção dos cam pi que
es tão si tu a dos no ta da men te nas ci da des de Ara gua í -
na, Por to Na ci o nal, Gu ru pi, To can ti nó po lis e Arra i as,
da Fa cul da de de Di re i to de Co li nas, no To can tins, e
da uni da de uni ver si tá ria de Gu a raí.

Ine ga vel men te, é im por tan te res sal tar que tal
ini ci a ti va terá re per cus são al ta men te po si ti va para um 
ma i or de sen vol vi men to da vida cul tu ral e in te lec tu al
des ses im por tan tes Mu ni cí pi os. Esses re sul ta dos te -
rão mais im pac to so bre tu do nos me i os es tu dan tis e
en tre pro fes so res, in te lec tu a is e pes qui sa do res em
todo o Esta do. Des sa ma ne i ra, To can tins aguar da
com gran de ex pec ta ti va a no me a ção do re i tor, pro me -
ti da pelo Se cre tá rio de Ensi no Su pe ri or do Mi nis té rio
da Edu ca ção.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, não acres cen ta rei nada ao seu pro -

nun ci a men to, mas pre ci so dar um tes te mu nho de
uma luta. Che guei nes ta Casa com V. Exª, e, re i te ra -
das ve zes, V. Exª se po si ci o na va – des cul pe-me a for -
ça de ex pres são – dra ma ti ca men te, com in dig na ção.
Lem bro que uma vez V. Exª in da gou: ”Será que o
Esta do de To can tins será a úni ca Uni da de da Fe de ra -
ção a não ter uma uni ver si da de fe de ral?“. E V. Exª di -
zia: ”Não me con for mo com isso. Não con cor do com
isso“. Ago ra, pelo pro nun ci a men to de V. Exª, per ce bo
que as co i sas es tão ca mi nhan do bem, a pon to de es -
tar mos aguar dan do a no me a ção de um re i tor pro
tem po re e o exa me ves ti bu lar, pre vis to para o mês de 
ju lho. São pas sos avan ça dos a sig ni fi car o co ro a men -
to do êxi to de uma luta que não é só sua, mas que tem 
mu i to do seu tra ba lho e da sua de di ca ção. Cum pri -
men to V. Exª pelo es for ço que fez. Ago ra mes mo,
quan do vi as cri an ças re ti ran do-se das ga le ri as, por -
que es ta vam em vi si ta ao Se na do, eu pen sa va no
quan to é im por tan te re al men te aju dar a edu ca ção
nes te País.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, agra de ço a par ti ci -
pa ção de V. Exª em meu mo des to pro nun ci a men to.

Na re a li da de, essa foi uma vi tó ria nos sa, de V.
Exª e de to dos os Se na do res que com põem esta
Casa, por que to dos, sem ex ce ção, fo ram sig na tá ri os
de um do cu men to no qual o Se na do Fe de ral exi gia de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca a
cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins.

Por tan to, hoje, quan do enal te ce mos os tra ba -
lhos efe ti va dos para que isso se con cre ti zas se e, so -
bre tu do, a boa von ta de do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que e do Mi nis tro da Edu ca ção, é com mu i to or gu lho
que o fa ze mos, por que es ta mos tra ba lhan do no sen ti -
do de pro pi ci ar ao Esta do de To can tins um tra ta men to 
igua li tá rio ao re ce bi do por di ver sos ou tros Esta dos do 
Bra sil no que con cer ne à sua uni ver si da de fe de ral.

Em Pal mas, já exis tem mais de cin qüen ta e oito
es co las e duas uni ver si da des. Se gun do da dos de
1998, mais de sete mil jo vens es ta vam ma tri cu la dos
no en si no su pe ri or.

To da via, a ma i o ria dos to can ti nen ses sabe que,
para atin gir o de sen vol vi men to sus ten tá vel, ex plo rar
de ma ne i ra mais efi ci en te as ri que zas exis ten tes em
seu ter ri tó rio e im pe dir que as de si gual da des so ci a is
se agra vem, é pre ci so im pul si o nar a edu ca ção es ta -
du al em to dos os ní ve is. Tal pro vi dên cia é pri mor di al
por que os da dos de 1996 mos tra ram que o Esta do do
To can tins ti nha mais de 21% de anal fa be tos, bar re i ra
que, fe liz men te, es ta mos rom pen do, Sr. Pre si den te.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra 6 05469



Assim, fica bem cla ro que pre ci sa mos for mar
mais pro fes so res, me lho rar a in fra-es tru tu ra edu ca ci -
o nal e ga ran tir o aces so de to dos a uma es co la de
boa qua li da de. Por es ses mo ti vos, uma boa uni ver si -
da de é peça cha ve para se che gar a es ses ob je ti vos.
Além de for mar qua dros, o am bi en te uni ver si tá rio é
di fu sor de cul tu ra e está sem pre olhan do para o fu tu -
ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fon tes do
MEC es ta rão di vul gan do nos pró xi mos dias o nome
do re i tor da mais jo vem uni ver si da de fe de ral bra si le i -
ra. Assim, seja ele quem for, já te nho to dos os mo ti vos 
para lhe apre sen tar as mi nhas con gra tu la ções e es -
ten dê-las igual men te a to dos aque les que com po rão
o seu qua dro fun ci o nal e do cen te. O mes mo ges to di -
ri jo aos uni ver si tá ri os da Uni tins que se rão in cor po ra -
dos e aos que de ve rão en gros sar as fi le i ras da Uni -
ver si da de Fe de ral após a re a li za ção do ves ti bu lar,
que de ve rá acon te cer no pró xi mo mês de ju lho – ain -
da uma pa re ce ria en tre a Uni tins, Uni ver si da de Esta -
du al do To can tins, com a fu tu ra Uni ver si da de Fe de ral
do To can tins.

Com a fe de ra li za ção, uma gran de ba ta lha será
ven ci da e mos tra rá, in clu si ve, que o Go ver no do Esta -
do, De pu ta dos, Se na do res e inú me ros re pre sen tan -
tes dos mo vi men tos so ci a is sem pre en ca ra ram a luta
pela cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins
como uma ban de i ra su pra par ti dá ria. Na ver da de, ela
sem pre foi uma re i vin di ca ção dos in te res ses su pe ri o -
res do Esta do que se pre ci sa va trans for mar em re a li -
da de.

Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de para
fa zer um ape lo aos emi nen tes Se na do res. Em pou cos 
dias, será en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal men -
sa gem do Po der Exe cu ti vo es ta be le cen do o con cur so 
pú bli co para pro vi men to dos car gos que ha ve rão de
com por a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. So li ci to
aos emi nen tes Pa res des ta Casa todo o apo io, para
que, em re gi me de ur gên cia, pos sa mos apro var, em
tem po há bil, essa men sa gem do Pre si den te da Re pú -
bli ca. Os es tu dan tes do meu Esta do es pe ram que se
re a li ze o ves ti bu lar da Uni ver si da de Fe de ral no pró xi -
mo mês de ju lho.

Sr. Pre si den te, con gra tu lo-me com os ha bi tan -
tes da re gião su des te de meu Esta do pela edi ção nº 1
da Ga ze ta de Ta gua tin ga e cum pri men to o jor na lis ta
e Ve re a dor da que la ci da de, Pe tro ní lio Ro cha. Esse
jor nal vem pre en cher uma la cu na no que diz res pe i to
à co mu ni ca ção e à cul tu ra, de ma ne i ra ge ral, na que la
vas ta e prós pe ra re gião su des te do To can tins, que
sem pre es te ve in te gra da com o su do es te da Ba hia.

Cum pri men to o seu fun da dor, nos so que ri do Ve re a -
dor e jor na lis ta Pe tro ní lio Ro cha, e todo o povo des sa
re gião que tan to ne ces si ta va de um ins tru men to im -
por tan te de co mu ni ca ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Ja der Bar ba lho, 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 no bre Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, como Lí der, para uma co mu ni ca ção de in te res -
se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, alí nea b, do
Re gi men to Inter no.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esta é uma co mu ni ca ção de in te res se des ta Casa, da
ins ti tu i ção par la men tar, dos ba i a nos e dos bra si le i ros
de todo este País.

No dia 1º de abril des te ano, a im pren sa di vul -
gou um do cu men to que vem ten do a ma i or re per cus -
são en tre as li de ran ças po lí ti cas do Bra sil, en tre nós
Par la men ta res e en tre to dos aque les que se de di cam
à vida pú bli ca e ao in te res se e ide a lis mo do Bra sil.
Tra ta-se, Sr. Pre si den te, do pre fá cio que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so ela bo rou para o li vro O
Re for ma dor, per fil par la men tar do De pu ta do Luís
Edu ar do Ma ga lhães, que de ve rá ser di vul ga do dias
an tes do ani ver sá rio do fa le ci men to da que le po lí ti co.

O tra ba lho es cri to pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so – pelo seu es ti lo e por seu re la ci o -
na men to com Luís Edu ar do Ma ga lhães – re ve la al -
guns as pec tos im por tan tes da con vi vên cia en tre o
Pre si den te da Re pú bli ca e Luís Edu ar do Ma ga lhães,
quan do De pu ta do Fe de ral, Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos ou Lí der do par ti do a que per ten cia.

Esse do cu men to foi so li ci ta do ao Pre si den te
pelo jor na lis ta Au gus to Nu nes, di re tor de re da ção da
re vis ta Épo ca. Há cer ca de 15 ou 20 dias, en con trá -
va mo-nos em São Pa u lo, par ti ci pan do de um even to
po lí ti co e de de ba tes eco nô mi cos, so ci a is e po lí ti cos
do País, na sede da Uni ver si da de Mac ken zie, quan do 
o jor na lis ta Au gus to Nu nes, numa dis ser ta ção so bre
tema im por tan te para o Bra sil, re ve lou que es ta va es -
cre ven do o li vro O Re for ma dor, per fil par la men tar do
De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães, para ser pu bli ca -
do numa co le ção, no ter ce i ro ano da mor te do De pu -
ta do ba i a no. Re ve lou, na que le mo men to, os pon tos
im por tan tes na vida da que le jo vem par la men tar que
de sa pa re ceu, para es pan to de to dos nós.
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Na ver da de, o pre fá cio é uma pá gi na re cen te da
his tó ria po lí ti ca des te País, um de po i men to de alta va -
lia para his to ri a do res e ci en tis tas po lí ti cos que ago ra
ou mais tar de de se ja rem tra tar des se mo men to im -
por tan te da nos sa vida pú bli ca.

O li vro faz par te da sé rie Per fis Le gis la ti vos, edi -
ta da pela Câ ma ra, e de ve rá ser lan ça do per to do ter -
ce i ro ani ver sá rio da mor te do De pu ta do Luís Edu ar do 
Ma ga lhães, no pró xi mo dia 21.

Esta co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, sig ni fi ca tam -
bém a ex pec ta ti va que to dos os bra si le i ros têm de um
dia, de po is de ter mi na do o seu man da to à fren te do
des ti no do Bra sil, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ela bo rar suas me mó ri as, que cons ti tu i rão,
sem dú vi da, um do cu men to im por tan te sob to dos os
pon tos de vis ta, in clu si ve so ci o ló gi co, para o co nhe ci -
men to de uma ex pe riên cia go ver na men tal e de um
des ti no im por tan te para este Bra sil e, con se qüen te -
men te, para a pró pria his tó ria des ta Na ção.

Esse pre fá cio re ve la in clu si ve como o De pu ta do
Luís Edu ar do Ma ga lhães re cu sou-se a ace i tar a sua
can di da tu ra à Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca na cha pa
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e ou tras de -
ci sões im por tan tes que fo ram mo ti vo de con ver sas per -
ma nen tes en tre o Pre si den te e nos so Lí der.

Sr. Pre si den te, re que i ro que esse pre fá cio, pu -
bli ca do no jor nal O Glo bo e em ou tros, no dia 1º de
abril des te ano, cons te dos Ana is des ta Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

“LUÍS EDUARDO FOI O BASTIÃO DAS
REFORMAS CONSTITUCIONAIS" 

O pre fá cio es cri to pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que para 
o li vro “O re for ma dor, per fil par la men tar do de pu ta do Luís Edu ar -
do Ma ga lhães”:

Não sei ao cer to em que ano co nhe ci Luís Edu ar do. Te nho 
cer te za, no en tan to, que já no tem po da Cons ti tu in te nos fa la va -
mos e nos en ten día mos.

Hoje já nem cu ri o so é – sa ben do como era o tem pe ra men -
to de Luís Edu ar do – mas, na que la épo ca, em bo ra opos tos na
po lí ti ca, ele no “cen trão” e eu na ala cha ma da “au tên ti ca” do
PMDB, era sur pre en den te: nu tría mos ad mi ra ção, que cre io re cí -
pro ca.

Luís foi lí der do PFL, mais tar de, no go ver no Col lor. Eu, e
mu i tos mais no PSDB – já, por tan to, afas ta dos do PMDB que nos 
pa re cia de ma si a do am plo, abran gen do cor ren tes mu i to dis tin tas
en tre si e de nós, so ci al-de mo cra tas – ten tá va mos apro var al gu -
mas re for mas do cha ma do “Emen dão”, pro pos to pelo go ver no.

Qu an do a cri se mo ral tor nou im pos sí vel a con ti nu i da de do
go ver no Col lor, não sem te mor das con se qüên ci as de um im pe -
ach ment, aliás com par ti lha do por Ulyses Gu i ma rães, eu e o

PSDB nos ali nha mos en tre os que fa vo re ce ram a in ter rup ção do
man da to pre si den ci al.

Luís Edu ar do, lí der do PFL, foi dos pou cos que, por co e -
rên cia, fi ca ram ao lado do ex-pre si den te. Cer ta men te, à me di da
em que se tor na va cla ro que as acu sa ções não eram “ele i to re i -
ras”, mas efe ti vas, e que ha via o com pro me ti men to de par tes do
go ver no com um “sis te ma” cor rup to, ele sen tia por tudo isso a
mes ma re pul sa que nós. Entre tan to, pre so pe las cir cuns tân ci as
po lí ti cas a uma ali an ça que fora fe i ta com pro pó si tos que nada ti -
nham a ver com a que bra da mo ra li da de, por ta va-se com dig ni da -
de e le al da de. Não aban do nou o cer co por puro opor tu nis mo.

Isso só au men tou mi nha ad mi ra ção por Luís Edu ar do.

Nes sa épo ca mi nha re la ção com Luís já era mais pes so al.
Par ti lhá va mos gos tos se me lhan tes pela boa con ver sa, a boa co -
mi da e o vi nho a ela ade qua do, pelo hu mor sem mal da de, ou me -
lhor, com o quan tum sa tis de ma le di cên cia be nig na so bre os
ami gos mais pró xi mos, para que brar a in si pi dez e a hi po cri sia
das re la ções for ma is.

Assim, ape sar da di fe ren ça de ida de, con vi vía mos como
com pa nhe i ros, Luís, sem pre res pe i to so, nun ca de i xou de tra -
tar-me por “se nhor”. Mas nun ca esse tra ta men to nos afas tou da
in ti mi da de. O que fora cor di a li da de à dis tân cia, na épo ca da
Cons ti tu in te, pro gres si va men te trans for mou-se em con fi an ça e
em ami za de.

Só li da ami za de en tre pes so as com es ti los e tem pe ra men -
tos pa re ci dos que, pe las cir cuns tân ci as da vida, vi e ram a de sem -
pe nhar pa péis po lí ti cos im por tan tes. Esses fre qüen te men te de sa -
fi am os que os exer cem a ati tu des e com por ta men tos que, apa -
ren te men te, re que rem ações que mais fa cil men te se es pe ra de
pes so as com ou tras ca rac te rís ti cas.

Luís Edu ar do, como pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos 
e como lí der do go ver no, de mons trou que o tra to ca va lhe i res co, e 
os mo dos ame nos po dem ser com pa tí ve is com a fir me za de de ci -
sões, com a ca pa ci da de de con ven cer os de ma is, com a de ter mi -
na ção para che gar a re sul ta dos.

Tudo isso por que Luís Edu ar do era ho mem de con vic ções.

Luís sem pre apo i ou as re for mas, acre di ta va na ne ces si da -
de de las para o país e não ape nas as apo i a va por con ve niên cia
po lí ti ca.

Re cor do-me, al gu mas ve zes, des de quan do eu era mi nis -
tro da Fa zen da e ele lí der do PFL, de nos sas con ver sas so bre a
re vi são cons ti tu ci o nal. Com exa ge ro as su mi do, di zia: “pa re ce que
só nos dois que re mos re for mar a Cons ti tu i ção”.

Mais tar de, já no meu go ver no Luís Edu ar do foi o bas tião
das re for mas cons ti tu ci o na is e das me di das le gis la ti vas, al gu mas
im po pu la res, que a hora re que ria para que a eco no mia se es ta bi -
li zas se e para que hou ves se um fu tu ro mais sa lu tar para o país e
seu povo.

Nin guém, nin guém mes mo, foi mais pres tan te que Luís
Edu ar do na luta pela mo der ni za ção do Esta do bra si le i ro, do com -
ba te ao cli en te lis mo e ao cor po ra ti vis mo da so ci e da de bra si le i ra.

Seu des pren di men to era enor me. Dois exem plos, den tre
os mu i tos, para ter sus ten ta ção à qua li fi ca ção que fiz.

Qu an do, em 1994, dis cu tia-se, de po is de es ta be le ci da a
ali an ça en tre o PSDB e o PFL, quem se ria o vice-pre si den te da
cha pa a ser en ca be ça da por mim, seu nome sur giu. Um dia, Luís
pe diu-me uma au diên cia. Ela se re a li zou no apar ta men to fun ci o -
nal do Se na do, onde vol tei a re si dir de po is que de i xei o Mi nis té rio 
da Fa zen da para de sin com pa ti bi li zar-me.
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Re ce bi-o sem que nin guém sou bes se. Ele veio para di -
zer-me que não se ria can di da to a vice-pre si den te. Pe diu-me nes -
sa con ver sa que eu não in for mas se nos so en con tro a nin guém.
Nin guém mes mo. A ra zão ale ga da para a re cu sa: ha via re sis tên -
ci as a seu nome no PSDB e, em bo ra ele sou bes se que esse era
o meu de se jo, o de seu par ti do e dos seus, po li ti ca men te não
con vi nha for çar os que eram con trá ri os. Ele pre fe ria a mi nha vi tó -
ria e ao nos so pro gra ma com me nos ru í do e ten sões in ter nas.

De bal de fo ram meus ar gu men tos con trá ri os. No fun do eu
tam bém sa bia o cus to po lí ti co da em pre i ta da, tan tos eram, na
épo ca, os pre con ce i tos a se rem ven ci dos. Dis se-lhe en tão, se eu
vier a ser pre si den te, você será o que qui ser no meu go ver no e
onde que i ra.

Não fal tei à pa la vra e a meu sen ti men to e me nos ain da ao
ne ces sá rio para o país na que le mo men to: em bo ra o PFL fos se
mi no ri tá rio, ele ge mos Luís Edu ar do pre si den te da Câ ma ra e lá
ele pres tou os ser vi ços já as si na la dos. Ter mi nan do seu man da to
pre si den ci al, de sig nei-o lí der do go ver no na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Isso em mo men to po li ti ca men te di fí cil para o go ver no E, nes -
te caso, pres tou ser vi ços não só ao Le gis la ti vo como a mim pes -
so al men te ace i tan do o car go es pi nho so quan do seu pai era o
pre si den te do Se na do e do Con gres so.

Fos se ou tra pes soa, com me nos con vic ções e me nos co -
ra gem não ace i ta ria a fun ção. Esta va du pla men te de sa fi a do: a
ser vir ao go ver no em mo men to di fí cil e re a fir mar sua li de ran ça
pró pria.

Seu de sem pe nho per mi tiu ao Bra sil con fir mar que Luís
Edu ar do ti nha luz pró pria, mes mo quan do ao lado de lu zes for tes, 
de lon gas tra je tó ri as po lí ti cas.

Em ou tra opor tu ni da de, esta in fe liz men te, já qua se ao fi nal 
de sua bre ve vida, Luís con fir mou a meus olhos sua ge ne ro si da -
de so li dá ria.

Um dia pro cu rou-me e dis se que, em bo ra as for ças po lí ti -
cas da Ba hia qui ses sem-no como can di da to a go ver na dor, ele
pre fe ria a vida par la men tar. Enten di que, su til men te, bus ca va uma 
pa la vra mi nha jun to ao se na dor Anto nio Car los. Foi o que fiz.
Pon de rei ao se na dor que, em bo ra con cor das se com seu jul ga -
men to po lí ti co, de vía mos am bos com pre en der as in cli na ções de
Luís Edu ar do e pres ti giá-lo. Foi quan do en tão hou ve um diá lo go
en tre nós dois ilus tra ti vo das pe ças que o des ti no nos pre ga.

Anto nio Car los me dis se que ele se ria o úl ti mo a for çar
uma ati tu de de Luís Edu ar do, a quem ama va e res pe i ta va. Entre -
tan to, ti nha uma pre o cu pa ção: e se um dia ele (se na dor) vi es se a 
fal tar? Ao que lhe res pon di: os mais ve lhos, um de nós dois, pela
ló gi ca da vida, par ti re mos an tes. Fos se qual fos se o des ti no, Luís
Edu ar do não fi ca ria só.

Dias de po is, o se na dor foi a um jan tar no Alvo ra da em ho -
me na gem ao en tão pri me i ro-mi nis tro da Itá lia, Ro ma no Pro di. Re -
ce bi-o na por ta da bi bli o te ca e dis se-lhe, en tão: sa tis fe i to com a
de ci são de Luís Edu ar do? Pois res pon deu-me o se na dor: ele não 
quer mes mo ser go ver na dor. “Não, dis se eu: ele será can di da to”.

Ocor re que Luís Edu ar do vol ta ra a con ver sar co mi go e ale -
gan do seu bom re la ci o na men to com toda a ban ca da ba i a na e
com os pre fe i tos (o que era cer to) pa re cia-lhe ter me lho res opor -
tu ni da des de êxi to ele i to ral do que o en tão go ver na dor Pa u lo
Sou to, ho mem a quem ele ad mi ra va e res pe i ta va.

Enten di que a no bre za de ca rá ter de Luís Edu ar do o le va ra 
a, uma vez mais, en tre a in cli na ção de seu tem pe ra men to e o de -
ver po lí ti co, aten der ao gru po e à Ba hia. Não he si ta ra.

Por fim, um úl ti mo re gis tro. No dia 20 de abril, no en ter ro
do meu que ri do ami go Sér gio Mot ta – nos so que ri do ami go, pois
Luís Edu ar do se tor na ra tam bém ami go do Ser jão – quan do nos
vi mos, abra ce-o cho ran do. A emo ção não me im pe diu de ob ser -
var a pa li dez de Luís Edu ar do, tan to as sim que fiz até ob ser va ção 
a seu pai.

Foi a úl ti ma vez que nos vi mos. Na que le dia, de po is do en -
ter ro do Sér gio, em bar quei, tris te, para Ma dri, em vi si ta de Esta -
do, cum prin do mi nhas obri ga ções pre si den ci a is. À che ga da fui re -
ce bi do pe los reis de Espa nha no Pa lá cio El Par do e, de po is, indo
jan tar em nos sa em ba i xa da, fui in for ma do por au xi li a res que Luís
Edu ar do es ta va in ter na do no Hos pi tal San ta Lú cia. No mes mo
mo men to, bus quei con ta to com o se na dor. Ain da du ran te o jan tar, 
re ce bi do se na dor, por te le fo ne, in for ma ções que não me de sa ni -
ma ram. Era um mal-es tar car día co, mas pro va vel men te de fá cil
re cu pe ra ção.

Vol ta mos ao Pa lá cio do Par do para dor mir quan do, de ma -
dru ga da, re ce bo, de meus au xi li a res, a no tí cia da mor te de Luís
Edu ar do.

Era de ma is, meu Deus! Em três dias Sér gio Mot ta e Luís
Edu ar do. Pedi ao ce ri mo ni al que, em bo ra inu si ta do, ex pli cas se e
pe dis se des cul pas ao rei Juan Car los, à ra i nha So fia, e ao pri me i -
ro-mi nis tro Aznar, mas eu re gres sa ria para o Bra sil.

E as sim o fiz.
Não me es que ce rei mais de nada dis so. Nem do pri me i ro

en con tro em Bra sí lia com a fa mí lia de Luís Edu ar do, quan do, em
uma sa li nha à par te, pre sen tes só o vice-pre si den te Ma ci el e eu,
Anto nio Car los cho ra va com so bra das ra zões a mor te de al guém
tão que ri do. Re cor dou o quan to Luís ti nha sido meu ami go e fal ta
que fa ria a mim e ao go ver no, que ele pro cu ra ria su prir.

Luís de sa pa re ceu no mo men to em que to dos vía mos nele
uma ân co ra para os em ba tes po lí ti co fu tu ros. Espe ro que to dos nós, 
eu prin ci pal men te, se jams ca pa zes de hon rar sua me mó ria, con tri -
bu in do nas lu tas que te re mos que tra var para o bem do Bra sil.

Fernando Henrique Cardoso, pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do, por per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, la men ta vel men te, a bru xa con ti nua
sol ta na Pe tro bras. Ontem, ocor reu um aci den te na
pla ta for ma de Ser gi pe. O fun ci o ná rio ter ce i ri za do Ri -
va nil do de Oli ve i ra, trin ta e nove anos, mor reu vi ti ma do 
por uma peça de guin das te, en quan to tra ba lha va na
ma nu ten ção de uma son da de pro du ção ma rí ti ma da
Pe tro bras, no Cam po de Ca i o ba. Era fun ci o ná rio da
em pre sa So ci e da de Téc ni ca de Per fu ra ção. De acor do 
com a Fe de ra ção dos Pe tro le i ros, o aci den te ele va
para 93 o nú me ro de mor tes nos úl ti mos três anos.
Isso de mons tra que, na Pe tro bras, as co i sas es tão
cada vez pi o res. Os aci den tes se gui dos de mor tes tor -
na ram-se fre qüen tes, si na li zan do que a so ci e da de
pre ci sa co brar da di re ção da em pre sa atu a ção efe ti va
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no sen ti do de aca bar com es ses aci den tes que ca u -
sam per das ma te ri a is e hu ma nas – o que é mais gra ve.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, de -
se jo hoje abor dar aqui uma ou tra ques tão que con si -
de ro tam bém da ma i or im por tân cia para os tra ba lha -
do res.

Qu an do uma pes soa, seja ela fí si ca ou ju rí di ca,
pro vo ca pre ju í zos a ou trem, ela é obri ga da a res sar cir 
es tes pre ju í zos. Este é um prin cí pio uni ver sal de Jus ti -
ça, re fe ren da do pela lei bra si le i ra. 

Os Pla nos Ve rão e Col lor, em 1989 e 1990, res -
pec ti va men te, que le sa ram cer ca de 54 mi lhões de
tra ba lha do res, num to tal es ti ma do de R$ 42 bi lhões,
fo ram, in ques ti o na vel men te, atos do Po der Exe cu ti vo.

Que os tra ba lha do res fo ram le sa dos e que de -
vem ser res sar ci dos é fato que foi re cen te men te re co -
nhe ci do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O Go ver no, di an te da de ci são da Su pre ma Cor -
te, num pri me i ro mo men to, afir mou sim ples men te, na
voz do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que não pa ga ria. Em se -
gui da, ci en te de es tar aten tan do con tra a pró pria es -
ta bi li da de ins ti tu ci o nal, re sol veu en ce nar com uma
pre ten sa ne go ci a ção so bre o que já ha via sido de ci di -
do pelo STF.

O Pre si den te da CUT, o com pa nhe i ro João Fe lí -
cio, em ar ti go pu bli ca do no jor nal Cor re io da Ci da da -
nia, es cla re ce de for ma fir me a po si ção dos tra ba lha -
do res bra si le i ros. Se gun do ele, “deve fi car bem cla ro
que, para a CUT, ja ma is hou ve uma mesa de ne go ci a -
ção de fato, onde as par tes en vol vi das – Go ver no,
em pre sá ri os e tra ba lha do res – dis cu tis sem como as
42 mi lhões de con tas do FGTS, ex pur ga das du ran te
as apli ca ções dos Pla nos Ve rão, (1989), e Col lor I,
(1990) fos sem res sar ci das“.

A de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em se -
tem bro de 2000, foi cla ra. Con si de rou o ato do Go ver -
no de ex pur gar 68,9% das con tas. Isso sig ni fi ca a in -
crí vel soma de R$42 bi lhões, em va lo res atu a li za dos.
Além dis so, a Lei que re gu la men ta o FGTS in di ca o
Te sou ro como fiel de po si tá rio do Fun do. Por tan to, são 
fal sas as afir ma ções do Mi nis tro Dor nel les de que o
FGTS é um fun do pri va do dos tra ba lha do res. O pró -
prio Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, an tes da re u -
nião com as Cen tra is Sin di ca is, no dia 13 de mar ço úl -
ti mo, dis se que o Go ver no tem, sim, o de ver de pa gar.

Nem mes mo os em pre sá ri os da Fi esp con cor -
dam com a pro pos ta do Go ver no. Aos que não re cor -
dam, a úl ti ma pro pos ta do Go ver no con sis tia em au -
men tar de 8% para 9% o re co lhi men to das gran des
em pre sas para o Fun do e ele var de 40% para 50% a
mul ta paga nas de mis sões sem jus ta ca u sa; mul ta da

qual o tra ba lha dor pas sa ria a re ce ber ape nas 30% e
não mais os 40% atu al men te em vi gor; os res tan tes
20% fi ca ri am com o Fun do. Por in crí vel, os em pre sá ri -
os da Fi esp elo gi a ram nos jor na is a po si ção da CUT. 

O Go ver no, to da via, en con trou, no mo vi men to
sin di cal, in ter lo cu to res pare esta far sa: os pe le gos da
For ça Sin di cal. Encon trou tam bém res pal do nos me i -
os de co mu ni ca ção, sem pre tão ci o sos do cum pri -
men to de de ci sões ju di ci a is que be ne fi ci am as clas -
ses do mi nan tes, como ações de re in te gra ção de pos -
se da ter ra, ile ga li da de de gre ves, etc.

É pre ci so de i xar cla ro que a CUT, com uma base 
de mais de 20 mi lhões de tra ba lha do res, sen do, por -
tan to, uma das prin ci pa is cen tra is sin di ca is do País,
não par ti ci pou de ne nhum acor do e, hoje, mo bi li za a
po pu la ção de Bra sí lia con tra o pro je to apre sen ta do e
pelo pa ga men to in te gral dos ex pur gos nas con tas do
FGTS.

Que ne go ci a ção é essa? Pode ha ver ne go ci a -
ção quan do duas par tes im por tan tes, en tre três en -
vol vi das, não ace i tam im po si ções? Por que o Go ver -
no não ace i ta ta xar os ban que i ros que en gor da ram
seus lu cros com os ex pur gos das con tas? Por que o
Go ver no não ace i ta des vin cu lar uma par te dos re cur -
sos da União, uti li za dos ao seu bel pra zer? Por que o
Go ver no pode dis por das mes mas quan ti as que deve
ao FGTS para cri ar o Pro er, e não pode hon rar um
com pro mis so com os tra ba lha do res?

Srªs. e Srs. Se na do res, gos ta ria de re dis cu tir o
que foi de ci di do quan to ao va lor a ser pago. Quem vai
pa gar são os em pre ga do res, que vão re pas sar esse
va lor para os cus tos fi na is de seus pro du tos para os
con su mi do res, e os pró pri os tra ba lha do res, por meio
de fór mu las de des con tos e da cor re ção dos va lo res
por ta xas in fe ri o res à da in fla ção.

Acer tar que os tra ba lha do res com sal do de até
R$ 1 mil, que cor res pon dem a seis bi lhões do to tal de -
vi do, re ce be rão par ce la da men te até ju nho do ano que 
vem; de R$ 1 mil a R$ 2 mil, de ju lho de 2002 a ju nho
de 2003, com des con to de 10%; de R$ 2 mil a R$ 5
mil, de ju nho de 2003 a de zem bro de 2004, com des -
con to de 12 %; e de R$5 mil ou mais, no pe río do de
2003 a 2006, em sete par ce las se mes tra is, com des -
con to de 15%. Além dis so, usan do a len ti dão e ine fi -
ciên cia do Ju di ciá rio como chan ta gem, de for ma cí ni -
ca, in di ca a quem não con cor dar com tal acor do o ca -
mi nho dos tri bu na is, em bo ra já te nha tran si ta do em
jul ga do o va lor a ser pago na sen ten ça que o Go ver no 
in sis te em não cum prir.

Não sa tis fe i to em trans fe rir para as em pre sas e
os tra ba lha do res o ônus qua se to tal pela obri ga ção
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que é sua e que não quer cum prir, o Go ver no ago ra
quer trans fe rir para o Con gres so o ônus des sa sua
de ci são. É esse o sen ti do do en vio de um pro je to de
lei com ple men tar – o de nú me ro de 195 de 2001 –
para re sol ver o pro ble ma.

O Jor nal do Bra sil de on tem des ta ca que, com
a apro va ção do pro je to, as per das dos tra ba lha do res
com o pa ga men to dos 68,9% de cor re ção dos Pla nos
po dem che gar a qua se 29%, pois, além de abri rem
mão de até 15% do que têm a re ce ber, os tra ba lha do -
res vão per der os ju ros de 3% ao ano  ga ran ti dos na
cor re ção do FGTS  até a data do pa ga men to, o que
po de rá le var até cin co anos.

A ma té ria traz ain da cál cu los da CUT, se gun do
os qua is ”a gar fa da adi ci o nal vai fa zer com que a con -
tri bu i ção do Go ver no para os R$40 bi lhões da dí vi da
ba i xe de R$6 bi lhões para ape nas R$2,2 bi lhões“.

Sem pre ci sar do Con gres so, o Go ver no se pro -
põe a pa gar uma par te ín fi ma do de vi do, aque les que
tem até R$ 1 mil. Qu an to ao res to, co lo ca a de ci são
so bre os om bros do Con gres so. Ga nha ago ra os lou -
ros de es tar pa gan do. E o Con gres so, que terá de de -
ba ter e apro fun dar o as sun to, será res pon sa bi li za do
pela de mo ra.

Não se diz ne nhu ma pa la vra so bre onde foi pa -
rar o di nhe i ro sub tra í do do FGTS. Essa for tu na foi
usa da para en gor dar as con tas da es pe cu la ção fi nan -
ce i ra e para ali men tar o pro ces so de des na ci o na li za -
ção da nos sa eco no mia.

A re po si ção das per das do FGTS tem de ser
paga ime di a ta men te, in te gral men te, e pelo Te sou ro.
Não pode ser de bi ta da aos em pre sá ri os, que não fo -
ram os res pon sá ve is di re tos pe los pla nos de es ta bi li -
za ção, em bo ra mu i tos os ti ves sem apo i a do e se be -
ne fi ci a do com eles. Não pode, mu i to me nos, ser de bi -
ta da aos tra ba lha do res que fo ram os pre ju di ca dos di -
re tos.

De onde deve sair o di nhe i ro? O Bra sil re me te
para o ex te ri or cer ca de US$35 bi lhões anu a is só de
ju ros de dí vi da ex ter na. É daí, dos que vêm sen do be -
ne fi ci a dos com a mi sé ria de nos so povo, que têm de
ser ti ra dos os re cur sos para o pa ga men to do que é
de vi do aos tra ba lha do res. 

Era o que eu ti nha a 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 Ro ber to Sa tur ni 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.) – Des cul pe-me,
Se na dor Sa tur ni no. Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que a
Mesa in for mas se se hou ve per mu ta com o Se na dor
Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Mesa in for ma que o Se na dor Ge ral do Cân di do per -
mu tou com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Sr. Pre si den te.

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, on tem o IBGE
pu bli cou – e os jor na is de hoje in for mam – que a dis tri -
bu i ção de ren da no País nada mu dou nes ses úl ti mos
10 anos. Não che ga a ca u sar sur pre sa essa cons ta ta -
ção do IBGE. Tal vez até sur pre sa ca u sas se o fato de
não se ter agra va do o qua dro de con cen tra ção de
ren da. Pro va vel men te hou ve uma me lho ria dis cre ta
nos pri me i ros anos que se se gui ram ao Pla no Real
com a con ten ção da in fla ção, que era, efe ti va men te,
um fla ge lo con cen tra ci o nis ta de ren da. Hou ve, en tão,
essa li ge i ra me lho ria e, de po is, a con ti nu i da de da po -
lí ti ca ne o li be ral, da po lí ti ca que dá ao mer ca do a li ber -
da de das de ci sões sem in ter ven ção pro po si ta da do
Go ver no no sen ti do de fa zer jus ti ça. Essa po lí ti ca pro -
du ziu não só a anu la ção da que les efe i tos be né fi cos
do iní cio do pe río do, mas tam bém, o que é mais gra -
ve, a ins ta la ção de uma ten dên cia que vai con ti nu ar
anos afo ra, agra van do o qua dro da dis tri bu i ção de
ren da. O que que ro di zer é que essa con cen tra ção,
sem a al te ra ção da po lí ti ca so ci al do Go ver no, vai tor -
nar ain da mais con cen tra da a ren da do Bra sil, a ri que -
za no Bra sil, para es cân da lo dos bra si le i ros e do mun -
do in te i ro.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que jus ti ça eco nô -
mi ca e so ci al, jus ti ça dis tri bu ti vis ta só se faz com in -
ter ven ção do Esta do com esse pro pó si to, in ter ven ção 
de li be ra da, po lí ti ca de li be ra da, ex plí ci ta do Esta do
para pro du zir esse re sul ta do, por que o mer ca do em
si, pela sua li ber da de, pe las suas leis na tu ra is pro duz
o con trá rio: a con cen tra ção, o pri vi lé gio cada vez ma i -
or das ca ma das de po pu la ção de ren da mais ele va da.

Dis tri bu i ção de ren da tem de ser uma po lí ti ca
ex plí ci ta, uma von ta de po lí ti ca ex pres sa por pa la vras
e ges tos do Go ver no, in ter vin do con ti nu a men te nes -
se sen ti do. Do con trá rio, não se pode obtê-la. Se não
se im plan ta rem po lí ti cas pú bli cas pró pri as des se ob -
je ti vo, ela não apa re ce rá de for ma al gu ma. E isso pre -

05474 Sex ta-fe i ra   6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



ci sa men te não se cons ta ta nas pa la vras e nos atos do 
atu al Go ver no bra si le i ro. O dis cur so dos eco no mis tas
ofi ci a is, por exem plo, é uma cla ra ma ni fes ta ção da
au sên cia des se pro pó si to ex plí ci to. Além de ser um
dis cur so en fa do nho, mo no cór dio e pou co in te li gí vel
para os la i cos, con si de ra ape nas va riá ve is ma te má ti -
cas: ta xas de ju ros, in fla ção, PIB e va ri a ções co mer ci -
a is de câm bio. Tam bém não apre sen ta nem ex pli ci ta
al guns dos subs tan ti vos mais im por tan tes que a hu -
ma ni da de ele geu como in trín se cos a sua pró pria na -
tu re za na bus ca da fe li ci da de. Con ce i tos como jus ti -
ça, éti ca, bem-es tar, igual da de, di re i tos fun da men ta -
is, na ção, so be ra nia es tão au sen tes do dis cur so dos
eco no mis tas ofi ci a is, que têm como pres su pos to a
pos si bi li da de de que es ses subs tan ti vos se ma te ri a li -
zem por meio da prá ti ca de uma po lí ti ca ra ci o nal que
con si de re ape nas as leis da que las va riá ve is ma te má -
ti cas apon ta das no seu dis cur so. Isso sig ni fi ca que, se 
por meio de uma po lí ti ca ra ci o nal se con se gue uma
in fla ção ba i xa, uma cre di bi li da de ma i or no mer ca do
in ter na ci o nal, um cres ci men to do PIB com por ta di nho
de 4% a 5%, a fe li ci da de do povo se re a li za como con -
se qüên cia na tu ral; como se fos se uma lei na tu ral so ci -
o e co nô mi ca que es ses sen ti men tos, até de auto-es ti -
ma do povo, apa re çam como re sul ta do des sa po lí ti ca, 
des sa prá ti ca de po lí ti ca eco nô mi ca ex pres sa no dis -
cur so dos eco no mis tas ofi ci a is. 

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço com mu i to in te res se o apar te de V. Ex.ª.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Apóio o
dis cur so de V. Exª. Ra pi da men te, gos ta ria de di zer
que o Bra sil, eco no mi ca men te, está na mes ma. A
meu ver, o úni co que fez um mo vi men to mais sé rio e
pa trió ti co foi Ge tú lio Var gas; de lá para cá, tudo con ti -
nua igual. Re de mo cra ti za mos o país, der ru ba mos a
di ta du ra mi li tar, mas não a di ta du ra dos ban que i ros e
in dus tri a is de São Pa u lo, que, na ver da de, é quem co -
man da o País. A Na ção é go ver na da de acor do com
os in te res ses des ses gru pa men tos, e, en quan to isso,
os in di ca do res so ci a is são es ses que V. Ex.ª apon ta.
Pra ti ca men te nada ou qua se nada mu dou. O povo
con ti nua sen do tra ta do com pa li a ti vo. Não há po lí ti cas 
es tru tu ra is de mu dan ças na eco no mia. Qu e ro ape nas 
re for çar o dis cur so de V. Exª. Pa ra be ni zo-o pela opor -
tu ni da de de seu pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Car los Be zer ra, agra de ço mu i to a co la bo ra -
ção de V. Exª e a lem bran ça que faz des te que foi o
ma i or es ta dis ta da His tó ria do Bra sil, Ge tú lio Var gas.

Ele que apon ta va como ob je ti vo ex plí ci to da sua po lí -
ti ca a re a li za ção des sas exi gên ci as de jus ti ça e
bem-es tar do povo, es pe ci al men te do povo mais mo -
des to e tra ba lha dor. 

O que me es pan ta, além do fato de, pela im pren -
sa, pela mí dia, esse dis cur so ofi ci al se tor nar ab sor vi -
do pela pró pria po pu la ção, que aca ba acre di tan do
que só exis te esse ca mi nho e que é pre ci so to mar es -
ses re mé di os amar gos para que o bem-es tar se re a li -
ze, ao fim de cer to tem po, o que me sur pre en de é que
esse re sul ta do seja, de cer ta for ma, con fir ma do pe los 
pro nun ci a men tos ele i to ra is. Em ou tros tem pos, a res -
pos ta a es ses atos de in jus ti ça apa re ci am cla ra men te
nas ur nas, nas ma ni fes ta ções ele i to ra is; hoje, com os
me ca nis mos de ma ni pu la ção da opi nião, de con ven -
ci men to pela mas si fi ca ção das opi niões pela mí dia,
essa re a ção às ur nas vai se tor nan do iner te; na re a li -
da de, não é que o povo con fir me com o seu voto o
acer to des sas po lí ti cas, mas vai se afas tan do dela.
Nos pa í ses onde o voto é fa cul ta ti vo, o povo cada vez
mais foge das ur nas e não com pa re ce, de i xan do que
tais as sun tos se jam re sol vi dos pe los téc ni cos que pa -
re cem ter a ver da de. E nos pa í ses onde o voto é obri -
ga tó rio, como no Bra sil, o voto do ele i tor tor na-se ime -
di a tis ta, quer se ob ter com aque le ato ele i to ral o seu
be ne fí cio da que le dia, um aten di men to a suas re i vin -
di ca ções mais ime di a tas e uma des con si de ra ção das
con se qüên ci as de lon go pra zo do seu voto.

É pre ci so dis cu tir o fe nô me no. Que de mo cra cia
é essa que não é ca paz de cor ri gir as dis tor ções
mons tru o sas que se ins ta la ram nes te País? Todo
mun do re co nhe ce que o Bra sil é o país eco no mi ca -
men te e so ci al men te mais in jus to do mun do. É o cam -
peão mun di al das in jus ti ças. Como a de mo cra cia não
é ca paz de en fren tar e dar res pos tas po si ti vas a essa
cons ta ta ção? Enquan to ha via a di ta du ra mi li tar, tudo
era cul pa da que la di ta du ra. Por que a de mo cra cia não 
é ca paz de en con trar os ca mi nhos de re du ção des sas 
de si gual da des enor mes e de im plan ta ção de ou tro
tipo de po lí ti ca que te nha como ob je ti vos ex plí ci tos a
re a li za ção da éti ca, da jus ti ça, da igual da de es tru tu ral 
en tre os ci da dãos des te nos so País? Essa per gun ta é 
cru ci al, Sr. Pre si den te. É im por tan te que en con tre -
mos, no Bra sil, uma res pos ta para ela.

O caso, por exem plo, da Argen ti na nos obri ga a
uma me di ta ção mu i to pro fun da. Um país vi zi nho e ir -
mão do Bra sil, um país que ope rou a sua trans for ma -
ção de po lí ti ca eco nô mi ca an tes do Bra sil e pro du ziu
um re sul ta do de sas tro so no pre sen te mo men to. Tudo
co me çou com a ele i ção do Pre si den te Me nem, que
vi nha de um Par ti do de tra di ção po pu lis ta, de tra di ção 
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na ci o na lis ta, dada pelo gran de lí der que foi Pe ron. E
esse Pre si den te jus ti ci a lis ta aban do na com ple ta men -
te to dos os pres su pos tos e as pre o cu pa ções po lí ti cas 
do Par ti do a que per ten cia e a que per ten ce e im plan -
ta jus ta men te uma po lí ti ca 180E di fe ren te, uma po lí ti -
ca ne o li be ral de ab di ca ção da so be ra nia ar gen ti na,
de re la ções car na is com os Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca, a gran de po tên cia, li qui dan do a in dús tria ar gen ti -
na, pro du zin do de sem pre go ca tas tró fi co. E esse Pre -
si den te con se guiu tam bém uma re e le i ção, tal qual o
Pre si den te do Bra sil, for jan do uma al te ra ção da
Cons ti tu i ção que con tra ri a va pro fun da men te as tra di -
ções da his tó ria po lí ti ca do país. Ao fim do seu se gun -
do man da to – ain da ten ta um ter ce i ro, mas é frus tra do 
nas suas pre ten sões –, o povo, fi nal men te, ele ge um
Pre si den te que, na cam pa nha, se de cla ra opo si tor
da que la po lí ti ca ne o li be ral pra ti ca da que es ta va in fe li -
ci tan do o povo ar gen ti no. Mas o fato é que esse Pre si -
den te as su me e con ti nua pra ti can do a mes ma po lí ti -
ca. Che ga a um pon to de in vi a bi li da de tal que é obri -
ga do a cha mar para ocu par o Po der – por que esse já
não é mais dele, pas sou a ser do Pri me i ro Mi nis tro – o 
Mi nis tro da Eco no mia, o Sr. Ca val lo, que dis pu tou a
ele i ção com ele e que foi fra go ro sa men te der ro ta do,
foi um dos úl ti mos co lo ca dos na ele i ção pre si den ci al
ar gen ti na. E, de re pen te, é o Pre si den te da Argen ti na, 
é o pri me i ro man da tá rio, para con ti nu ar pra ti can do a
mes ma po lí ti ca que ha via in fe li ci ta do aque la na ção e
ar ra sa do com sua eco no mia e jus ti ça. Era um país
que apre sen ta va um qua dro de jus ti ça so ci al que
sem pre foi in ve ja do até pe los bra si le i ros: a dis tri bu i -
ção de ren da, o bem-es tar mé dio do tra ba lha dor ar -
gen ti no, mu i to ma i or do que o do bra si le i ro. De re pen -
te, esse país cai nes se beco sem sa í da.

Mas que de mo cra cia é essa? Essa re fle xão está 
a exi gir de nós a bus ca de uma res pos ta. O que está
pro du zin do isso? É a cor rup ção? Pode ser. Tal vez
seja uma cor rup ção tão ge ne ra li za da que ar ra sa o
pró prio pro ces so de mo crá ti co, que, pelo uso ma ci ço
do di nhe i ro, for ja opi niões, con duz, pela mí dia, a for -
ma ção de opi niões con trá ri as aos in te res ses da pró -
pria na ção e do pró prio povo. 

Tudo isso pre ci sa ser in ves ti ga do, Sr. Pre si den -
te, por que é fun da men tal. A de mo cra cia é um va lor
em si mes mo, ela veio para fi car; é im pen sá vel qual -
quer pro je to que pres cin da da de mo cra cia. Mas é ne -
ces sá rio in ves ti gar por que a de mo cra cia não está
sen do ca paz de dar res pos ta ao qua dro de de si gual -
da des, de in jus ti ças, esse qua dro mons tru o so, te ra to -
ló gi co que o Bra sil apre sen ta e que é con fir ma do pelo
IBGE mais uma vez, ao fi nal des se sé cu lo. O que não

sur pre en de, Sr. Pre si den te, por que isso po de ria ser
lido no dis cur so dos eco no mis tas ofi ci a is.

Há dez dias, ti ve mos, na Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos do Se na do, um se mi ná rio so bre a do la ri -
za ção, pelo qual des fi la ram vá ri os eco no mis tas ofi ci -
a is. Pelo dis cur so de les, per ce be-se per fe i ta men te
que o que vale é aque la abs tra ção das va riá ve is ma te -
má ti cas, que a per fe i ta e ade qua da ma ni pu la ção da -
que las va riá ve is é que pro du zem exa ta men te a fe li ci -
da de do povo. Quer di zer, não há con si de ra ção com a
éti ca, com a jus ti ça, com a dis tri bu i ção, com a eqüi da -
de, com a so be ra nia do País, com a auto-es ti ma da
Na ção bra si le i ra. Isso pou co im por ta. O que im por ta é
a taxa de in fla ção, a taxa de ju ros, a taxa de câm bio, o
PIB. A de mo cra cia, o pro nun ci a men to po pu lar não têm 
sido ca paz de cor ri gir isso, e o qua dro da Argen ti na
nos mos tra com uma cla re za gri tan te e pre o cu pan te.

Eram es sas as con si de ra ções que eu que ria fa -
zer hoje, abrin do os jor na is da ma nhã e ven do o re sul -
ta do das es ta tís ti cas do IBGE pu bli ca das em to dos os 
jor na is. Re pe tin do aque le can to chão, o Bra sil con ti -
nua sen do o cam peão da in jus ti ça, ten do a dis tri bu i -
ção de ren da mais per ver sa do mun do. Por quê? Há
quan tos anos ou vi mos isso? Há quan tos anos se per -
se gue exa ta men te uma mo di fi ca ção des se qua dro,
que con ti nua se agra van do? E a ver da de, Sr. Pre si -
den te, é que ele está se agra van do. Se hoje está igual
há dez anos, foi por que hou ve uma li ge i ra me lho ria no 
mo men to em que se con te ve a in fla ção, que, re al men -
te, ine ga vel men te, ine qui vo ca men te, é cru el e con -
cen tra ci o nis ta, cons ti tu in do, sim, um fla ge lo para as
po pu la ções as sa la ri a das e mo des tas, até para os tra -
ba lha do res da eco no mia in for mal no País.

Ago ra, pas sa do aque le pri me i ro efe i to be né fi co
da con ten ção da in fla ção, a con ti nu i da de da po lí ti ca
fez exa u ri rem-se os efe i tos be né fi cos, ins ta lan do uma 
ten dên cia que agra va rá esse qua dro, cer ta men te,
nos pró xi mos anos.

Con tu do, te re mos a res pos ta das ur nas. E isso é 
im por tan te!

To da via, essa in da ga ção so bre a de mo cra cia
tam bém me pre o cu pa e acre di to que de vía mos nos
de di car com mu i to afin co e pro fun di da de a ela.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to in te res se, o Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Sei que 
V. Exª está por fi na li zar o seu pro nun ci a men to, mas,
pelo me nos de ca ro na, que ro me so li da ri zar com V.
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Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pela pre o cu pa ção
que apre sen ta nes ta tar de. Na ver da de, se ana li sar -
mos bem de per to o pro ble ma, ve re mos que não é
pos sí vel ape nas con ter mos a in fla ção ou só ana li sar -
mos essa ques tão sob o pris ma da Ma te má ti ca, da
Ciên cia Exa ta em si; não po de mos fi car nes sa aná li se 
es tan que. Na ver da de, pre ci sa mos bus car o todo, o
dia a dia, os re che i os – e aí, é cla ro, es ta mos fa lan do
da vida de cada um, no con jun to da so ci e da de –, e
não ape nas os re sul ta dos crus, os ín di ces de ren da, o 
PIB. Te mos que sa ber como se fez a dis tri bu i ção,
como se dá a par ti ci pa ção do con jun to da Na ção. V.
Exª, um es tu di o so, um pro fes sor da ma té ria, traz da -
dos ci en tí fi cos do IBGE. Des de o tem po em que eu
era De pu ta do Esta du al pelo an ti go MDB, V. Exª fa zia
pre ga ções na Assem bléia de San ta Ca ta ri na, pro cu -
ran do sen si bi li zar o con jun to da so ci e da de. Por isso,
me re ce meus apla u sos. Sei que o Bra sil, que está as -
sis tin do à nos sa ses são, tam bém o pa ra be ni za.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Sr. Pre si den te, agra de ço o apar te do emi nen te
Se na dor e o en ca ro como algo mu i to es ti mu lan te,
pois o nos so Co le ga, Se na dor Ca sil do Mal da ner, é
um dos mais pre o cu pa dos com o bem-es tar da po pu -
la ção de nos so País e do seu Esta do, San ta Ca ta ri na,
em par ti cu lar. S. Exª está ve ri fi can do que esse abs tra -
ci o nis mo, esse tra ta men to da so ci e da de por meio de
uma Ciên cia Exa ta não cor res pon de à ver da de dos
fa tos. O tra ta men to que se está dan do à po lí ti ca eco -
nô mi ca é va zio de vida, mas seus re sul ta dos são de -
ci si vos para o sen ti men to de bem-es tar e auto-es ti ma
da Na ção bra si le i ra.

Agra de ço o apar te e en cer ro meu dis cur so.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por 
per mu ta com o Se na dor Se bas tião Ro cha.

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, no bres Co le gas, que ro agra de -
cer a be ne vo lên cia do Se na dor Se bas tião Ro cha em
per mu tar co mi go a sua vez na lis ta de ora do res. Se rei
bre ve.

Em pri me i ro lu gar, de se jo re gis trar a pre sen ça,
nes te ple ná rio, de uma co mis são de pre fe i tos de San -
ta Ca ta ri na, mais pre ci sa men te do sul ca ta ri nen se, da 
re gião car bo ní fe ra do Vale do Ara ran guá, uma gran de 
re gião do nos so Esta do. Ca pi ta ne a dos pelo De pu ta -
do Esta du al Ma no el Mota, que, in clu si ve, já foi Pre fe i -
to de Ara ran guá, te mos cer ca de 200 pre fe i tos do
nos so Esta do, que fi ze ram uma mar cha a Bra sí lia. S.

Exªs vi e ram mos trar as di fi cul da des de seus Mu ni cí pi -
os, as qua is, pelo adi an ta do da hora, não irei ana li sar
ago ra, eis que já o fi ze mos on tem e, ain da, por que
cons ta rá da pa u ta de ou tros en con tros – e já on tem,
in clu si ve, no au di tó rio Pe trô nio Por tel la, pro mo veu-se
um de ba te so bre a ques tão. Ha ve rá, tam bém, vá ri as
au diên ci as com a Co mis são da Fe de ra ção Ca ta ri nen -
se e a Fe de ra ção Na ci o nal dos Pre fe i tos. Por tan to,
que ro dar as boas-vin das da Casa aos Pre fe i tos ca ta -
ri nen ses.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, que ro ain da dar 
no tí cia à Casa de do cu men to que re ce bi da Câ ma ra
de Ve re a do res, do Mu ni cí pio de Ita jaí, San ta Ca ta ri -
na. Ain da que não vá lê-lo na ín te gra ago ra, até para
não to mar o tem po do Se na dor Se bas tião Ro cha e
dos de ma is no bres Co le gas, que ro re gis trar a pre o cu -
pa ção da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ita jaí com re la ção aos 
as sal tos que vêm ocor ren do na que la ci da de e na re -
gião. Assal tan tes em mo to ci cle tas, apro ve i tan do-se
da obri ga to ri e da de le gal do uso dos ca pa ce tes, mas -
ca ram-se para re a li zar as sal tos. A Po lí cia, as sim, não
tem como iden ti fi cá-los na hora do de li to. O pro ble ma
é sé rio, pois já se con tam mu i tos as sal tos na re gião.

Des tar te, os Ve re a do res en ca mi nha ram-me ex -
pe di en te, es bo çan do a sua pre o cu pa ção com o pro -
ble ma. S. Exªs pe dem que o Sr. Mi nis tro da Jus ti ça,
re u nin do o seu pes so al téc ni co, pro cu re sa í das, su ge -
rin do, quem sabe, que os ca pa ce tes se jam trans pa -
ren tes, para que os mar gi na is não se ocul tem por trás
des ses equi pa men tos, com a fi na li da de de fa ze rem
as sal tos.

Essa é a pre o cu pa ção dos Ve re a do res de Ita jaí;
aliás, não só dos Ve re a do res da que la ci da de, mas de
vá ri os ou tros mu ni cí pi os bra si le i ros, por que, nes ta
se ma na, as sis ti mos a uma re por ta gem, em um ca nal
de te le vi são, so bre as sal tos pra ti ca dos da mes ma for -
ma em ou tras ci da des bra si le i ras. Há ca sos em que
os pró pri os Pre fe i tos e as Câ ma ras de Ve re a do res
es tão to man do pro vi dên ci as à re ve lia da lei na ci o nal,
uma vez que a le gis la ção de trân si to é fe de ral, para
que abu sos des sa na tu re za não se jam co me ti dos.
Aqui em Bra sí lia, in clu si ve, já se re gis tra ram ca sos
des sa na tu re za.

Por tan to, de i xo aqui re gis tra da essa pre o cu pa -
ção, em nome dos Ve re a do res de Ita jaí e de ou tras lo -
ca li da des, onde, por cer to, os mar gi na is, apro ve i tan -
do-se dos ca pa ce tes para não se rem iden ti fi ca dos,
es tão co me ten do as sal tos, mis tu ran do-se ao pú bli co
em ge ral.

Por tan to, esse é o ape lo que faço ao Sr. Mi nis tro
da Jus ti ça, José Gre go ri, no sen ti do de que, re u ni do
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com o pes so al téc ni co do Con tran, si na li ze sa í das, a
fim de que, em ní vel na ci o nal, pos sa mos ado tar ou -
tras so lu ções para o pro ble ma.

De i xo, en tão, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas,
esta pre o cu pa ção da ci da de de Ita jaí, que, por cer to,
como dis se an tes, re pre sen ta um con jun to de pre o cu -
pa ções do Bra sil in te i ro, para que ofe re ça mos mais
se gu ran ça aos pe des tres, para que os mar gi na is não
se apro ve i tem de uma le gis la ção que aí está, que so -
mos obri ga dos a usar para nos de fen der, mas que,
como se en con tra, fa vo re ce a mar gi na li da de.

Eram as con si de ra ções que ti nha a fa zer, sa u -
dan do, mais uma vez, os Co le gas, os nos sos ir mãos
pre fe i tos de San ta Ca ta ri na, não sem an tes de i xar
essa pre o cu pa ção da ci da de de Ita jaí com os as sal -
tos.

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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Se bas tião Ro cha, por per mu ta com o Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
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 à
tri bu na do Se na do, no co me ço da tar de de hoje, um
mo sa i co de as sun tos di ver si fi ca dos quan to ao al can -
ce, quan to às po pu la ções atin gi das ou in te res sa das,
mas cer ta men te to dos de gran de re le vân cia so ci al e
que di zem res pe i to a ques tões do meu Esta do, al guns 
da Re gião Nor te, do Bra sil e até do mun do.

Ini cio, Sr. Pre si den te, re fe rin do-me a um gran de
pro ble ma so ci al, que tem de i xa do apro xi ma da men te
350 fa mí li as, no Esta do do Ama pá, ex tre ma men te pre -
o cu pa das com o seu fu tu ro, pois tra ta-se de uma dis -
pu ta ju di ci al que en vol ve a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, a 
Empre sa-Ge ral de Obras – EGO, que cons tru iu, en tre
1991 e 1992, um con jun to cha ma do Con jun to Mar co
Zero, e os mo ra do res des se con jun to ha bi ta ci o nal,
apro xi ma da men te 400 fa mí li as. No en tor no, na área
em li tí gio, re si dem atu al men te mais de mil fa mí li as.

Tra go, hoje, este as sun to à tri bu na por que ama -
nhã, dia 6 de abril, ha ve rá, no Esta do do Ama pá, por
de ter mi na ção da Jus ti ça Fe de ral, um le i lão que en vol -
ve as uni da des ha bi ta ci o na is. A Ca i xa Eco nô mi ca in -
gres sou na Jus ti ça con tra a em pre sa EGO por que a
em pre sa ad qui riu um fi nan ci a men to com ple to para a
cons tru ção das mo ra di as e não con clu iu a ter mo o
con tra to. Em fun ção dis so, as uni da des ha bi ta ci o na is
fi ca ram à mer cê do tem po, e al gu mas pes so as, no
Esta do do Ama pá, de ci di ram ocu pá-las. Esse li tí gio
per du ra des de 1994, épo ca da ocu pa ção.

Faço este pro nun ci a men to para aler tar as au to -
ri da des, a Di re to ria e, prin ci pal men te, a Pre si dên cia
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral so bre a ca u te la que deve 
ter na con du ção des se as sun to. Tudo in di ca que, no
caso de não ha ver com pra dor nos le i lões que acon te -
ce rão ama nhã e no pró xi mo dia 27 de abril, as uni da -
des se rão re pas sa das au to ma ti ca men te à Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral. Des de já, peço à CEF que ne go cie
pri o ri ta ri a men te com as pes so as que es tão re si din do
nes sas mo ra di as, vi san do, de uma vez por to das, en -
cer rar esse as sun to. Essa me di da pri vi le gi a ria cer ta -
men te os atu a is de ten to res do uso das ca sas e, por
isso, me re ce do res de pre fe rên cia na hora da aqui si ção 
das ca sas por par te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 

Ao mes mo tem po, cha mo a aten ção de even tu a -
is in te res sa dos na com pra das uni da des – ava li a das
ini ci al men te em mais de R$8 mi lhões, mas que, no
se gun do le i lão, dia 27, po de rão ser re du zi das a até
R$5 mi lhões – de que se tra ta de um im bró glio e não é 
re co men dá vel que ne nhu ma em pre sa sé ria do País
se en vol va nes se as sun to. Que even tu a is in te res sa -
dos na aqui si ção das uni da des des se con jun to fi -
quem de fora des se le i lão e de i xem que a Ca i xa Eco -
nô mi ca re sol va o as sun to com aque les que ali es tão
re si din do.

O se gun do as sun to a que faço alu são re fe re-se
ao Pro gra ma de Assis tên cia à Sa ú de dos Ser vi do res
Fe de ra is, que já está sen do im plan ta do nos ex-Ter ri -
tó ri os. Foi uma con quis ta, uma luta nos sa de mais
qua tro anos e que be ne fi cia mais de 100 mil pes so as
nos ex-Ter ri tó ri os do Ama pá, do Acre, de Ron dô nia e
de Ro ra i ma. O Esta do de V. Exª, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, re ce be rá apro xi ma da men te R$8,5 mi -
lhões, anu al men te. Cer ca de 30 mil pes so as – como
sabe mu i to bem V. Ex.ª, que par ti ci pou tam bém des se 
tra ba lho – se rão be ne fi ci a das.

Os ser vi do res pú bli cos ci vis dos ex-Ter ri tó ri os
en qua dra dos nes se pro gra ma já de vem pro cu rar os
ór gãos de re cur sos hu ma nos das suas Se cre ta ri as de 
ori gens. Os ina ti vos, ou seja, os apo sen ta dos e pen si -
o nis tas, de vem se di ri gir à Re pre sen ta ção do Mi nis té -
rio da Fa zen da, que, em con vê nio com o Mi nis té rio do 
Pla ne ja men to, ad mi nis tra os ser vi do res dos ex-Ter ri -
tó ri os, de no mi na dos nes ses lo ca is como DAMPS –
De par ta men to de Admi nis tra ção de Pes so al. O Ama -
pá vai re ce ber mais de R$10 mi lhões, por ano, mais
de 35 mil pes so as se rão con tem pla das.

É im por tan te que os ser vi do res adi ram a esse
Pro gra ma. Esta mos, por meio des sa ade são, le van do
re cur sos para os ex-Ter ri tó ri os, haja vis ta que so men -
te os ser vi do res que ade ri rem a um pla no de sa ú de
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te rão di re i to ao be ne fí cio, já que é um pro gra ma de
res sar ci men to. O Go ver no res sar ce men sal men te
R$24,00 per ca pi ta a cada ser vi dor e de pen den te,
mas esse re cur so só vai cir cu lar se os ser vi do res op -
ta rem e fi ze rem a sua ade são, que é de li vre es co lha.
Cada ser vi dor, li vre men te, pode con tra tar o seu pla no 
de sa ú de e apre sen tar a do cu men ta ção re fe ren te ao
con tra to e a qui ta ção da sua men sa li da de, para fa zer
jus a esse res sar ci men to, que co me ça ago ra no mês
de abril. Quem apre sen tar a do cu men ta ção an tes do
fe cha men to da fo lha, que ocor re an tes de 20 de abril,
será be ne fi ci a do a par tir do mês de abril. Uma fa mí lia
de cin co mem bros, por exem plo, re ce be rá R$120,00
por mês. É uma gran de con tri bu i ção e vai aju dar tam -
bém o SUS. Não es ta mos ape nas be ne fi ci an do os
ser vi do res e seus fa mi li a res, mas tam bém toda a po -
pu la ção do Esta do, na me di da em que os ser vi do res
e os seus fa mi li a res, ao ade ri rem a um pla no de sa ú -
de, es tão se re ti ran do do sis te ma pú bli co de sa ú de,
fa ci li tan do, por tan to, o aten di men to da que las pes so -
as que não po dem pa gar um pla no de sa ú de, que não 
po dem pro cu rar um ser vi ço pri va do e que se di ri gem
di re ta men te a um cen tro de sa ú de, a um hos pi tal, à
ma ter ni da de, ao pron to-so cor ro.

Peço aos Se na do res dos ou tros ex-Ter ri tó ri os,
de Ro ra i ma, de Ron dô nia e do Acre  Ron dô nia re ce -
be rá por ano em tor no de R$8,5 mi lhões; o Acre, em
tor no de R$2 mi lhões – que fa çam a di vul ga ção des se 
pla no e aju de mos os nos sos ser vi do res. Que os sin di -
ca tos, as en ti da des que re pre sen tam os ser vi do res
se mo bi li zem para su ge rir aos ser vi do res qual o pla no 
mais ade qua do ao seu pa drão fi nan ce i ro, que não
seja ex ces si va men te caro mas que tam bém te nha
uma co ber tu ra ade qua da, de re so lu ti vi da de sa tis fa tó -
ria para os ser vi do res e suas fa mí li as.

Tra go um ter ce i ro as sun to, que foi apre sen ta do
no ple ná rio on tem, em pri me i ro lu gar, pelo Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos e, de po is, pelo Se na dor Tião 
Vi a na – e eu pró prio fiz uma ob ser va ção. Tra ta-se da
Re so lu ção nº 41, da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple -
men tar. As Re so lu ções nº 41 e nº 42, am bas do dia 15
de de zem bro de 2000, es tão pro vo can do uma gran de
po lê mi ca. Em fun ção das con tro vér si as que abran gem,
fo ram co lo ca das para con sul ta pú bli ca no sis te ma da
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar e es tão ten do
gran de re je i ção das en ti da des mé di cas, como tam bém
das en ti da des de de fe sa do con su mi dor.

Em re su mo, o que di zem es sas re so lu ções? Qu -
an do ela bo ra mos a Lei de Pla nos e Se gu ros de Sa ú -
de, da qual fui Re la tor, in di ca do pelo emi nen te Se na -
dor Ade mir Andra de, Pre si den te na que la épo ca da

Co mis são de Assun tos So ci a is e que se faz pre sen te
no ple ná rio, apro va mos uma lei que in clu ía uma res -
tri ção – por que não hou ve como ne go ci ar, como con -
ven cer as ope ra do ras do con trá rio –, um dis po si ti vo
que ga ran tia uma cer ta res tri ção aos por ta do res de
do en ças pre e xis ten tes, ou seja, um pra zo de ca rên cia 
ma i or, de 24 me ses, para do en ça pre e xis ten te.

Pos te ri or men te, por meio de uma me di da pro vi -
só ria, o Go ver no es ta be le ceu a cha ma da co ber tu ra
par ci al de pro ce di men tos. Exa ta men te a Re so lu ção
nº 41, com bi na da com a nº 42, de fi ne os pro ce di men -
tos que po de rão ser in clu í dos nes sa co ber tu ra par ci -
al. Ou seja, ao as si nar o con tra to, que faça res tri ção a
do en ça pre e xis ten te. Isso por que a ope ra do ra pode
aten der, se qui ser, a do en ça pre e xis ten te, de pen den -
do da ne go ci a ção. No pla no co le ti vo, so bre tu do, é
mais fá cil in clu ir ou ex clu ir a cláu su la da res tri ção da
do en ça pre e xis ten te ou de uma ca rên cia ma i or a do -
en ça pre e xis ten te. No con tra to in di vi du al, em ge ral,
as ope ra do ras fa zem essa exi gên cia.

A Agên cia Na ci o nal de sa ú de pro cu rou nor ma ti -
zar com es sas duas re so lu ções – uma, re fe rin do-se
aos pro ce di men tos de alta com ple xi da de, alto cus to,
pro ce di men to que diz res pe i to às do en ças mais gra -
ves, aos tra ta men tos mais com ple xos e tam bém a
exa mes e a ou tros pro ce di men tos que têm um cus to
ma i or.

E a Agên cia, por in ter mé dio des sas duas re so -
lu ções, de fi ne cri té ri os de ex clu são des ses pro ce di -
men tos e lis ta cer ca de 434 pro ce di men tos que po -
dem ser ex clu í dos na as si na tu ra do con tra to, se jam
eles con si de ra dos de alta com ple xi da de ou como do -
en ça pre e xis ten te.

Tal fato está ca u san do toda essa po lê mi ca. Por
isso, pro cu rei es tu dar me lhor o as sun to, de on tem
para hoje, e ago ra pos so afir mar que, de fato, é pre ci -
so re ver es sas duas re so lu ções. É pre ci so que a
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar te nha um
pou co mais de sen si bi li da de para en ten der que mu i -
tos des ses pro ce di men tos po dem le var ao agra va -
men to das do en ças das pes so as que, even tu al men te, 
são usuá ri as de pla nos de se gu ro de sa ú de, e até le -
var os pa ci en tes à mor te.

É pre ci so ha ver mais cri té ri os e li mi tar essa re la -
ção. Tra ta-se de uma lis ta mu i to ex ten sa, com 434
pro ce di men tos. Como o pra zo da con sul ta pú bli ca en -
cer ra-se no dia 20 de abril e, du ran te esse pe río do, as
re so lu ções es tão em vi gor, está ha ven do essa re a ção 
da co mu ni da de mé di ca e das en ti da des de de fe sa do
con su mi dor, às qua is ma ni fes to a mi nha so li da ri e da -
de, no sen ti do de de ba ter com a Agên cia Na ci o nal de

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra 6 05479



Sa ú de Su ple men tar for mas de não ex clu ir to dos es -
ses pro ce di men tos nem co lo car em ris co a sa ú de e a
vida das pes so as.

Já in for mei V. Exªs so bre esse as sun to, mas
que ro re a fir mar aqui, que foi apro va do na Co mis são
de Assun tos So ci a is um re que ri men to de mi nha au to -
ria su ge ri do pelo Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, pro -
pon do um sim pó sio para de ba ter exa ta men te as con -
tro vér si as, os avan ços, os re tro ces sos, para fa zer um
ba lan ço da le gis la ção de pla nos e se gu ros de sa ú de – 
de ba ter a sa ú de su ple men tar. O even to acon te ce rá
em Bra sí lia, no au di tó rio Pe trô nio Por tel la do Se na do
Fe de ral, nos dias 5 e 6, e te re mos a par ti ci pa ção, na
co or de na ção, além da Co mis são de Assun tos So ci a is 
do Se na do Fe de ral, tam bém da Co mis são de Se gu ri -
da de So ci al e Fa mí lia, da Câ ma ra Fe de ral, da Agên -
cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar, que será con vi -
da da para in te grar o Co mi tê de Co or de na ção e o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, que é pre si di do pelo Dr. 
Nel son Ro dri gues dos San tos. 

Na re u nião de on tem da Co mis são de Assun tos
So ci a is, apro va mos mais dois re que ri men tos im por -
tan tes. Num de les, so li ci ta-se uma nova au diên cia pú -
bli ca so bre o pro je to de uso de si li co ne no or ga nis mo
hu ma no, do qual eu sou Re la tor. No meu en ten di men -
to, não deve ha ver ob je ção a que haja uma nova au -
diên cia pú bli ca, em bo ra já te nha mos re a li za do uma
no ano pas sa do e o meu re la tó rio já te nha sido apre -
sen ta do, in clu si ve te nha sido lido, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, onde apre sen to um subs ti tu ti vo,
que é fru to da mi nha con vic ção e dos exa mes que fiz
do pon to de vis ta ci en tí fi co, éti co e le gal da ma té ria
que exa mi nei e que es tou re la tan do. 

Ain da está por ser de fi ni da a data des sa au diên -
cia pú bli ca. Entre os con vi da dos que vi rão a esta
Casa de ba ter, eu gos ta ria de ci tar dois no mes que re -
pre sen tam cer ta men te uma con tri bu i ção mu i to gran -
de para a sa ú de do nos so País. Um de les é um ex po -
en te não só da ci rur gia na ci o nal, como da ci rur gia
mun di al. Re fi ro-me ao Dr. Ivo Pi tan guy, que de ve rá vir
ao Se na do Fe de ral nes sa au diên cia pú bli ca, jun ta -
men te com o ex-Mi nis tro da Sa ú de e ex-Par la men tar
Ja mil Had dad, do Rio de Ja ne i ro, tam bém es ta rão na
au diên cia pú bli ca como nos sos con vi da dos, além de
re pre sen tan tes das en ti da des mé di cas, como der ma -
to lo gia, car di o lo gia, or to pe dia e me di ci na es té ti ca
para que pos sa mos de fi ni ti va men te fa zer, mais uma
vez, uma aná li se pro fun da do pro je to e con clu ir a sua
vo ta ção que é de gran de in te res se para a so ci e da de
haja vis ta a ava lan che de ci rur gi as mu i tas ve zes sem
gran des cri té ri os na se le ção dos pa ci en tes onde pes -

so as prin ci pal men te mu lhe res na fase da ado les cên -
cia são sub me ti das a es sas ci rur gi as.

O pro je to não pro í be o im plan te da pró te se de
si li co ne. Mu i to ao con trá rio, ape nas quer es ta be le cer
cri té ri os mé di cos, ju rí di cos, ci en tí fi cos no uso do im -
plan te das pró te ses de si li co ne, vi san do pre ser var a
sa ú de do can di da to ou can di da ta à pró te se de si li co -
ne e, so bre tu do, as re la ções mé di co-pa ci en te. 

Um ou tro re que ri men to apro va do na Co mis são
de Assun tos So ci a is pro põe o pri me i ro fó rum na ci o -
nal de sa ú de ocu lar que foi pro pos to pelo Con se lho
Bra si le i ro de Oftal mo lo gia pre si di do pelo Dr. Mar cos
Ávi la. Este con se lho con gre ga apro xi ma da men te dez
mil of tal mo lo gis tas sen do o se gun do con tin gen te do
mun do, per den do ape nas para os Esta dos Uni dos
que ocu pa o pri me i ro lu gar. 

O Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia se tem
ca rac te ri za do por uma par ce ria mu i to pro du ti va e efe -
ti va do pon to de vis ta so ci al com os Mi nis té ri os da
Edu ca ção e da Sa ú de, re a li zan do pelo país afo ra
cam pa nhas de pre ven ção de ca ta ra ta, de ce gue i ra in -
fan til com qua tro mi lhões e meio de cri an ças da pri -
me i ra sé rie das es co las pú bli cas ten do sido aten di das 
por es ses con vê ni os e mi lha res de pes so as sub me ti -
das a ci rur gia de ca ta ra ta, de re ti no plas tia di a bé ti ca.
Por tan to, será cer ta men te um gran de even to que o
Se na do aju da a pa tro ci nar, por in ter mé dio da Co mis -
são de Assun tos So ci a is.

Vol to ra pi da men te a um as sun to já tra ta do nes te 
Se na do por mim e que tem uma im pli ca ção na ci o nal e 
in ter na ci o nal, que é a clo na gem e, nes te as pec to, te -
mos que, em pri me i ro lu gar, lou var o avan ço da ciên -
cia em nos so País na área da bi o tec no lo gia quan do
ci en tis tas bra si le i ros con se gui ram clo nar uma vaca, a
Vi tó ria, nas ci da pró xi mo a Bra sí lia em uma chá ca ra,
pro du to de uma clo na gem di fe ren ci a da e mais sim pli -
fi ca da até que a do mé to do uti li za do pelo Dr. Ian Wil -
mut, na Escó cia, quan do clo nou a Dolly, mas tam bém
fun da men tal para o avan ço do aper fe i ço a men to do
nos so re ba nho na ci o nal.

Nes se as pec to, em bo ra con si de re re le van te o
fato de que o Bra sil está pre pa ra do para a clo na gem
de ani ma is, é im por tan te res sal tar tam bém os cu i da -
dos e o zelo que de ve mos ter e até al gu mas me di das
pre ven ti vas que o Con gres so e Go ver no bra si le i ros
de vem ado tar com res tri ções sé ri as e pro i bi ções de fi -
ni ti vas quan to à clo na gem hu ma na. Nes te sen ti do, te -
nho um pro je to de mi nha au to ria – tra mi tan do nes ta
Casa – que re gu la men ta a ex pe ri men ta ção téc ni -
co-ci en tí fi ca na área de en ge nha ria ge né ti ca, ve dan -
do os pro ce di men tos que vi sem a du pli ca ção do ge -
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no ma hu ma no com a fi na li da de de clo ne de em briões
de se res hu ma nos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Estou fa zen do um ape lo à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do para que ana li -
se com a bre vi da de pos sí vel esse pro je to em fun ção
da im por tân cia que tem, so bre tu do quan do o Bra sil se 
in se re nes se se le to gru po de ci en tis tas in ter na ci o na -
is, mun di a is, que já es tão pre pa ra dos para a re a li za -
ção da clo na gem. E, quan do se está pre pa ra do para
clo nar um ani mal, tam bém se está mu i to pró xi mo de
clo nar um ser hu ma no. E de ve mos com ba ter isso com 
mu i ta ve e mên cia. Não é uma ques tão ape nas re li gi o -
sa, é uma ques tão éti ca, é uma ques tão mo ral, é uma
ques tão de cren ça de que esse even tu al mé to do de
clo na gem, esse pro ce di men to da clo na gem hu ma na
pre ten de mu i to mais fa zer men ção à va i da de, à am bi -
ção das pes so as do que tra zer con tri bu i ções de fi ni ti -
vas para a hu ma ni da de. Não acre di to que, por meio
da clo na gem de se res hu ma nos, pos sa mos aper fe i -
ço ar as re la ções hu ma nas nem o de sen vol vi men to da 
hu ma ni da de. Pre ci sa mos, por tan to, ter bas tan te cu i -
da do.

Na Itá lia, o ci en tis ta Se ve ri no Anti no ri, em par -
ce ria com o ame ri ca no Pa na yo tis, já pro me te a clo na -
gem de se res hu ma nos, e isso tem que ser im pe di do
no Bra sil. Na Ingla ter ra, o go ver no está per mi tin do, já
au to ri zou, a clo na gem de em briões hu ma nos até de -
ter mi na da fase para a pro du ção de ór gãos para fins
de trans plan tes. Esse é um pro je to que acre di to que o
Con gres so, o Go ver no e os ci en tis tas bra si le i ros de -
vam exa mi nar tam bém com mu i ta ca u te la, e acre di to
até que pos sa mos ser fa vo rá ve is a um en ten di men to
nes se sen ti do. Acre di to que seja me lhor usar um co -
ra ção hu ma no, pro du to da clo na gem, a usar um co ra -
ção de boi, de ma ca co ou de por co – pos si bi li da de
que ci en tis tas está a exa mi nar – ou um co ra ção me -
câ ni co. 

Se for pos sí vel de li mi tar téc ni ca e ju ri di ca men te
um pon to de evo lu ção para a clo na gem, de no mi na do
cé lu la-tron co, para que, a par tir des se pon to, pro du -
zam-se ór gãos, co ra ção, te ci do hu ma no de qual quer
na tu re za, fí ga do, pul mão, mão, dedo , tra ta-se de um
avan ço que te mos de apro ve i tar, pois é fru to da in te li -
gên cia do ser hu ma no, uma dá di va de Deus. Isso, cer -
ta men te, não se opõe à von ta de de Deus. A Igre ja,
como eu, con de na com ve e mên cia a clo na gem por in -
te i ro do ser hu ma no, a pro du ção de um ou tro ser hu -
ma no pelo pro ces so da clo na gem. Mas po de mos ad -
mi tir de ter mi na do mé to do.

Nes se sen ti do, vou pro por nos pró xi mos dias,
na Co mis são de Assun tos So ci a is, um sim pó sio so -

bre esse as sun to aqui no Se na do. Jus ti fi co. A clo na -
gem e o ge no ma, dois te mas que pre ten do in clu ir na
pa u ta des se sim pó sio, são avan ços tec no ló gi cos que
tra zem be ne fí ci os para a hu ma ni da de, mas que po -
dem tra zer gran des pre ju í zos tam bém. 

Na clo na gem, como dis se, além dos pro ble mas
éti cos e mo ra is, há a pos si bi li da de de pro ble mas de
sa ú de mes mo, por que mu i tos des ses em briões clo -
na dos não con se guem nas cer. No caso da ove lha
Dolly, por exem plo, fo ram fe i tas 277 ten ta ti vas; no
caso da vaca Vi tó ria aqui, fo ram 19 ten ta ti vas e ape -
nas qua tro em briões pu de ram ser in je ta dos. Na vaca
Vi tó ria, uti li zou-se um mé to do de in se mi na ção ar ti fi ci -
al a par tir de uma cé lu la em bri o ná ria, di fe ren te men te
da ove lha Dolly, que foi clo na da a par tir de uma cé lu la
adul ta. Das 19 ten ta ti vas, ape nas qua tro em briões
con se gui ram ser in se mi na dos, e so men te um che gou
a ter mo, que foi exa ta men te a va qui nha Vi tó ria. Lá o
Dr. Ian Wil mut fez 277 ten ta ti vas para con se guir a clo -
na gem. 

Isso pode tra zer, como con se qüên cia, de for ma -
ções ge né ti cas que po dem re sul tar, por exem plo, no
abor to. O que fa zer com um em brião fru to de clo na -
gem ao cons ta tar-se, na sua fase ini ci al, uma de for -
ma ção ge né ti ca? Tudo isso tem que ser mu i to bem
exa mi na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia do Se na do. Cre io que pos sa mos aguar dar
a re a li za ção des se sim pó sio, que pre ten do pro por
para agos to aqui no Con gres so Na ci o nal.

Na área do ge no ma, es tou apre sen tan do dois
pro je tos de lei ou emen das cons ti tu ci o na is. Esta mos
dis cu tin do com a con sul to ria do Se na do e com a nos -
sa as ses so ria le gis la ti va, para que pos sa mos as se -
gu rar pelo me nos duas res tri ções ime di a tas. Uma é a
ga ran tia do si gi lo ge né ti co. Da mes ma for ma que o si -
gi lo fis cal, o si gi lo ban cá rio e o si gi lo te le fô ni co es tão
as se gu ra dos nos sa Cons ti tu i ção, que re mos tam bém
ga ran tir o si gi lo do có di go ge né ti co, para que nin guém 
pos sa pas sar adi an te in for ma ção ob ti da pela aná li se
de um ge no ma hu ma no, para que ela fi que res tri ta ao
la bo ra tó rio que re a li zou o exa me, a pes soa que se
sub me teu ao exa me e o mé di co ou ci en tis ta que es ti -
ver ana li san do o ge no ma, a fim de que ela não pos sa, 
por tan to, ser uti li za do para ou tros fins. Se ria o si gi lo
das in for ma ções ge né ti cas. 

Ou tra se ria a pro i bi ção de dis cri mi nar, a par tir
de in for ma ções ge né ti cas, pes so as para fins de em -
pre go, de ade são em pla nos e se gu ros de sa ú de e
ou tros, como o se gu ro de vida. Hoje ma nu se ia-se
com mu i ta fa ci li da de o DNA para exa me de pa ter ni da -
de, por exem plo. Da qui a dez, vin te anos, será ro ti na

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra 6 05481



uma pes soa ir a um de ter mi na do la bo ra tó rio ob ter
seu ge no ma, ou seja, seu mapa ge né ti co, suas in for -
ma ções ge né ti cas. De pos se des se do cu men to, al -
guém pode res trin gir seu aces so ao tra ba lho, à pro -
mo ção no seu tra ba lho, ou ao se gu ro, por que se tra ta
de uma pes soa pre dis pos ta a de ter mi na da do en ça.

De po is vol ta rei a esta tri bu na – ago ra que ro dar
opor tu ni da de aos co le gas que es tão no Ple ná rio de
fa zer uso da pa la vra – para um de ba te cen tra do na
ques tão do ge no ma. Alguns ci en tis tas de fen dem que
tudo que se pos sa ob ter de in for ma ções ge né ti cas
são ape nas in du ções: o su je i to pode ter pre dis po si -
ção a uma de ter mi na da do en ça mas ela pode não se
ma ni fes tar no fi nal. Ou seja, al guns ci en tis tas es tão
de fen den do isso como o fim do de ter mi nis mo ge né ti -
co, ou seja, o ho mem não é es sen ci al men te pro du to
da ge né ti ca, mas sim do meio, e que o meio pode de -
ter mi nar mu dan ças na pre dis po si ção ge né ti ca.

Por tan to, este é um as sun to que me re ce um
pro nun ci a men to es pe cí fi co, haja vis ta o nú me ro de
tra ba lhos que es tão sen do apre sen ta dos pela co mu -
ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal. Espe ro, para isso, o
apo io do Se na do e da Co mis são de Assun tos So ci a is, 
para um sim pó sio – pois uma au diên cia pú bli ca de di -
ca ria mu i to pou co tem po para dois as sun tos de tão
gran de im por tân cia. Nes se sim pó sio acre di to que
pos sa mos de ba ter em pro fun di da de es sas ma té ri as.
Qu e ro pro por a dis cus são de ge no ma e de clo na gem
sob os pon to de vis ta da bi oé ti ca e do bi o di re i to (di re i -
to re la ci o na do à bi o tec no lo gia).

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, 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. Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

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, em nos -
so País, as mo lés ti as in fec ci o sas e pa ra si tá ri as, evi tá -
ve is em boa par te dos ca sos, até pela va ci na ção, atin -
gem de for ma bas tan te se ve ra as ca ma das mais po -
bres da po pu la ção, prin ci pal men te nas re giões em
que o sa ne a men to bá si co é pre cá rio ou ine xis ten te.

Os me i os de co mu ni ca ção de nun ci am com fre -
qüên cia não só a gra vi da de dos pro ble mas de sa ú de,

mas tam bém o re a pa re ci men to de en fer mi da des até
re cen te men te con si de ra das sob con tro le.

Os tí tu los das ma té ri as de jor nal são tão elo -
qüen tes que vale a ape nas ci tar al guns: Re gião Nor te
vol ta a so frer com ve lhas do en ças (O Glo bo, 6-2-01);
Bra sil: au men ta in ci dên cia de do en ças con tro lá ve is
(O Esta do de S. Pa u lo, 09/07/2000); Bra sil: ví ti mas
da po bre za – mor tes por tu ber cu lo se au men tam 55%
(Fo lha de S. Pa u lo, 11-12-00), Den gue – No DF, fal -
tou pre ven ção (Cor re io Bra zi li en se, 1-2-01), Exér ci -
to en tra na guer ra con tra a den gue em Ro ra i ma (O
Esta do de S. Pa u lo, 23-1-01).

Srªs e. Srs. Se na do res, a si tu a ção da sa ú de da
nos sa gen te é re al men te gra ve, prin ci pal men te nas
Re giões Nor te e Nor des te. So mos uma das ma i o res
eco no mi as do mun do e, ao mes mo tem po, não con -
se gui mos de i xar de ser ”o país das en de mi as“. Ve lhas 
do en ças, que Oswal do Cruz er ra di cou há tan to tem -
po, es tão de vol ta.

Fa lhas na vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, as so ci a das 
a mu dan ças pro vo ca das pela ur ba ni za ção ace le ra da
e pela fal ta de pla ne ja men to ha bi ta ci o nal e de sa ne a -
men to são di re ta men te res pon sá ve is pelo apa re ci -
men to dos fo cos mais pre o cu pan tes e ex pli cam o re -
tor no das do en ças in fec to-con ta gi o sas.

Nos mais va ri a dos pon tos do ter ri tó rio na ci o nal,
é gran de a in ci dên cia de ca sos de ma lá ria, de den -
gue, de han se nía se, de tu ber cu lo se e ou tras do en -
ças. Até a fe bre ama re la está de vol ta às nos sas ci da -
des, in clu si ve nas do Su des te. E é bom lem brar que
exis te va ci na con tra a fe bre ama re la.

Se aten tar mos para a des ti na ção das ver bas da
sa ú de, en con tra re mos a ra zão para tal qua dro: cer ca
de 70% das ver bas do se tor des ti nam-se a hos pi ta is.

Insis ti mos num mo de lo as sis ten ci al que pri vi le -
gia o aten di men to mé di co em de tri men to da pre ven -
ção e do con tro le das mo lés ti as. 

O com ba te e o con tro le des sas do en ças, bem
como as ini ci a ti vas to ma das, ain da não fo ram su fi ci -
en tes para con ter o cres ci men to ou re du zir sig ni fi ca ti -
va men te a in ci dên cia de las nas di ver sas re giões do
País.

Na Ama zô nia Le gal, por exem plo, a in ci dên cia
da ma lá ria atin ge ín di ces in to le rá ve is, em ra zão de fa -
to res am bi en ta is e so ci o e co nô mi cos. Nes sa área fo -
ram re gis tra dos 99;7% dos ca sos no ti fi ca dos no País.
A ma i o ria dos ca sos está con cen tra da nos Esta dos
do Pará, Ama zo nas e Ron dô nia, em 254 ci da des
onde ocor rem 93,6% dos ca sos da do en ça na re gião.

Se gun do da dos di vul ga dos por oca sião da re a li -
za ção da IV Jor na da so bre Do en ças Tro pi ca is e do I
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Encon tro de Ma lá ria do Ba i xo Ama zo nas, re a li za do
em fins de ju lho pas sa do, em San ta rém, no pe río do
de 1974/1979 ocor reu cres ci men to da en de mia, com
de clí nio en tre 1994 e 1996, e re cru des ci men to a par -
tir de 1997.

Cum pre des ta car que os Esta dos do Ama zo nas, 
Ro ra i ma e Pará, no pe río do 1991/1999, ti ve ram au -
men to im por tan te na área de alto ris co. Entre 1998 e
1999, hou ve au men to da or dem de 39,3% dos ca sos
de ma lá ria em toda a Ama zô nia e no ano 2000 os nú -
me ros da do en ça fo ram sig ni fi ca ti vos no Acre, em Ro -
ra i ma, no Ama pá e no Ma ra nhão.

Qu an to à den gue, sa be mos que essa do en ça,
em nos so País, tor nou-se um pro ble ma cres cen te de
sa ú de pú bli ca. O au men to do nú me ro de ca sos é uma 
de mons tra ção ine quí vo ca de que o com ba te às en de -
mi as não me re ceu a pri o ri da de ne ces sá ria. Des de
1986, o Bra sil já en fren tou qua tro sur tos. Após uma
re du ção do nú me ro de ca sos, nos úl ti mos três anos, a 
do en ça vol tou a se alas trar pelo País afo ra, em 2001,
com pre do mi nân cia nos Esta dos do Acre, Ron dô nia,
Ro ra i ma, Ama zo nas, Ba hia, Rio Gran de do Nor te,
Dis tri to Fe de ral e São Pa u lo.

A tu ber cu lo se tam bém vol tou a ser um pro ble -
ma. A po bre za, a de sin for ma ção e a dis se mi na ção da
Aids con tri bu í ram para o res sur gi men to des sa do en -
ça, que já es te ve sob con tro le no País. Em 1998, fo -
ram no ti fi ca dos cer ca de 83 mil ca sos no vos des sa
en fer mi da de; em 1999, apro xi ma da men te 78 mil. A
pre vi são é de que 35% da po pu la ção es te ja in fec ta da
pelo ba ci lo. A cada ano mor rem 6 mil pes so as.

A han se nía se tam bém é uma do en ça gra ve em
nos so País. Estu dos da Fun da ção Oswal do Cruz in di -
cam que essa en fer mi da de aqui apre sen ta taxa de in -
ci dên cia bem aci ma das me tas fi xa das pela Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de. As Re giões Nor te e Cen -
tro-Oes te são as mais afe ta das. So mos os vice-cam -
peões mun di a is em nú me ro de ca sos de han se nía se.
Só a Índia nos su pe ra nes sa tris te es ta tís ti ca.

Espe ci a lis tas em sa ú de pú bli ca apon tam como
prin ci pa is de fi ciên ci as da ação go ver na men tal, no
con tro le des sas do en ças, a fal ta de re cur sos hu ma -
nos ca pa ci ta dos, a ine fi ciên cia na apli ca ção das me -
di das e a de ses tru tu ra ção dos pro gra mas de con tro le
na úl ti ma dé ca da.

Já tive a oca sião de re gis trar nes ta tri bu na a mi -
nha in dig na ção com a crí ti ca re cen te men te di ri gi da
pelo Mi nis tro José Ser ra a Pre fe i tos mu ni ci pa is, res -
pon sa bi li zan do-os pela ele va ção do nú me ro de ca sos 
de den gue no País, de vi do ao aban do no do tra ba lho

de pre ven ção des sa do en ça no pe río do pré-ele i to ral
do ano pas sa do.

No en tan to, é cer to que se gu ra men te há mu i tas
ca u sas an te ri o res às úl ti mas ele i ções mu ni ci pa is,
para ex pli car não só o au men to as sus ta dor dos ca sos 
de den gue em inú me ras uni da des da Fe de ra ção, mas 
tam bém a ine fi cá cia da pre ven ção e do con tro le da
ma lá ria, da tu ber cu lo se, da han se nía se, da fe bre
ama re la e de ou tras do en ças que vi ti mam prin ci pal -
men te os seg men tos so ci a is me nos fa vo re ci dos da
nos sa po pu la ção. 

Mu i tas des sas do en ças têm vá ri as ca u sas. É in -
con tes tá vel, po rém, que as más con di ções de mo ra -
dia, a fal ta de sa ne a men to bá si co, a sub nu tri ção, de -
cor ren tes da po bre za, en fim, a pre ca ri e da de das con -
di ções de vida de mi lhões de bra si le i ros con tri bu em
con si de ra vel men te para a alta in ci dên cia des sas do -
en ças no ter ri tó rio na ci o nal.

Esses pro ble mas não vão ser re sol vi dos num
pas se de má gi ca. Por essa ra zão, ao con clu ir este
pro nun ci a men to, que ro fa zer um ve e men te ape lo às
au to ri da des da área de sa ú de, na es fe ra fe de ral, para
que exer çam um con tro le mais ri go ro so e cons tan te
nas áre as de ma i or in ci dên cia das do en ças in fec -
to-con ta gi o sas.

Se o Mi nis té rio da Sa ú de não exer cer rí gi da vi gi -
lân cia epi de mi o ló gi ca so bre a ocor rên cia das do en -
ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as e não apa re lhar ade -
qua da men te as pre fe i tu ras mu ni ci pa is para com ba -
tê-las, a ma lá ria, a den gue, a tu ber cu lo se, a han se -
nía se, a fe bre ama re la e tan tas ou tras do en ças gras -
sa rão no País, afli gin do e pe na li zan do in jus ta men te a
po pu la ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, que ro en cer rar
esse meu pro nun ci a men to de po is de fa zer esse re la -
to so bre o alar man te qua dro de sa ú de no que tan ge a
es sas do en ças men ci o na das, al gu mas de las evi tá ve -
is por va ci na ção, como é o caso da fe bre ama re la,
res sal tan do aqui re que ri men tos que fiz em ja ne i ro do
ano pas sa do, so li ci tan do a pre sen ça do Mi nis tro José
Ser ra, para dar ex pli ca ções so bre o pro ble ma de fe -
bre ama re la e den gue no País. 

De po is, em mar ço foi apro va do pela Co mis são
de Assun tos So ci a is, um re que ri men to con vi dan do o
Mi nis tro para com pa re cer àque la Co mis são para ex -
pli car os se guin tes as sun tos de in te res se na ci o nal:

Si tu a ção de do en ças cu jos ín di ces de in ci dên -
cia, mor bi da de e mor ta li da de têm se agra va do, como
a fe bre ama re la, den gue, han se nía se e ma lá ria e
tam bém para nos fa lar so bre a ques tão dos me di ca -
men tos.
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A ên fa se do Mi nis tro é só fa lar de me di ca men tos 
e não fa zer nada no que tan ge à pre ven ção e ao con -
tro le das do en ças. Por isso, Sr. Pre si den te, é de se es -
tra nhar que, mes mo um re que ri men to ten do sido
apro va do há um ano, no dia 15 de mar ço do ano pas -
sa do, até hoje o Mi nis tro não te nha com pa re ci do à
Co mis são de Assun tos So ci a is para dar uma ex pli ca -
ção. Espan ta-me mu i to mais ain da o si lên cio que noto 
nes ta Casa e no pró prio Con gres so Na ci o nal como
um todo a res pe i to des ses ca sos tão alar man tes.
Como mé di co, fico es tar re ci do.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Ape nas para mo ti var V. Exª e o seu par ti do, para que
pos sa mos, num bre ve es pa ço de tem po, ins ta lar a
Sub co mis são da Sa ú de, cri a da já por nós na Co mis -
são de Assun tos So ci a is, por que, des ta for ma, te ría -
mos tam bém mais fle xi bi li da de, ma i or es pa ço para
de ba ter mos as sun tos im por tan tes como este que V.
Exª nos traz, além de de ba ter mos com mais agi li da -
de. La men ta vel men te, a Sub co mis são não foi ain da
ins ta la da e peço o apo io de V. Exª para que pos sa mos 
ter de fi ni ti va men te a nos sa Sub co mis são da Sa ú de
na Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con cor do com V. Exª, Se na dor Se bas tião Ro cha,
que, como mé di co, tam bém par ti lha des sa pre o cu pa -
ção, mas cre io que, mes mo sem ins ta lar a Sub co mis -
são, no mí ni mo, o Mi nis tro de ve ria ter tido a gen ti le za,
até como Se na dor que é, de ter com pa re ci do a esta
Casa para dar es sas ex pli ca ções, que está de ven do à 
Na ção, já que é o cam peão na ci o nal de apa re ci men to 
em rede de rá dio e te le vi são e em pe nha-se mu i to em
fa zer cam pa nhas so bre do en ças que são mu i to se -
cun dá ri as em re la ção a es sas que es tão vi ti man do
mi lha res de bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, des de que fo mos sur pre en di dos, os nor des ti -
nos prin ci pal men te, pelo anún cio da ex tin ção da Su -
de ne, Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor -
des te, o Se na do tem-se ma ni fes ta do me di an te pro -
nun ci a men tos fe i tos des ta tri bu na e nas Co mis sões
téc ni cas da Casa, a res pe i to des sa in ten ção do Go -
ver no. Logo após a Se ma na San ta, virá à Co mis são

de Assun tos Eco nô mi cos, aten den do a re que ri men to
de mi nha au to ria, apro va do pela re fe ri da Co mis são, o
Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, vi san do mos trar o seu
pla no para subs ti tu i ção, se for o caso, da Su de ne e da 
Su dam pe las Agên ci as de De sen vol vi men to do Nor -
des te e do Nor te, res pec ti va men te.

Ocu po esta tri bu na para sa li en tar que on tem foi
o Dia Na ci o nal da Luta con tra a Extin ção da Su de ne,
com o lan ça men to nes ta Casa de um ma ni fes to nes -
se sen ti do. Esti ve ram pre sen tes ao even to Se na do res 
e De pu ta dos Fe de ra is da Re gião, in clu si ve dois Go -
ver na do res  o do Rio Gran de do Nor te e o da Pa ra í ba , 
além do re pre sen tan te do Go ver na dor de Per nam bu -
co. Da tri bu na do Se na do, dou co nhe ci men to ao Bra -
sil e à nos sa re gião do teor do ma ni fes to:

MANIFESTO CONTRA A EXTINÇÃO
DA SUDENE

A Su de ne é par te in te gran te da His tó -
ria do Bra sil Re pu bli ca no. Sua cri a ção, na
se gun da me ta de dos anos cin qüen ta sim bo -
li zou a luta da so ci e da de bra si le i ra pela con -
quis ta da mo der ni da de. O pro ces so ini ci a do
com a Re vo lu ção de 1930, ten do na era Ge -
tú lio Var gas, o seu con du tor, en con trou nos
anos JK sua ex pres são de fi ni ti va. Era o Bra -
sil es for çan do-se por ser con tem po râ neo da 
His tó ria que o sé cu lo XX pro ta go ni za va. Um 
País que co me ça va a acre di tar em si mes -
mo, a des co brir as suas po ten ci a li da des e
ca pa ci da de cri a do ra, uma Na ção que prin ci -
pi a va a com pre en der o atra so e a mi sé ria
como um fato so ci al, his to ri ca men te pro du -
zi do, que exi gia ser su pe ra do. Vi via-se pois
um mo men to pri vi le gi a do de nos sa tra je tó ria 
como Na ção e Esta do: to ma va-se a His tó ria
pe las mãos im pul si o na do pelo sono de
cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta e
de mo crá ti ca, agin do vi go ro sa men te me prol
do de sen vol vi men to que ha ve ria de mi ni mi -
zar os de se qui lí bri os so ci a is e re gi o na is.

A Su de ne é pólo cen tral des sa His tó -
ria. Daí, er ra rem – e er ra rem pro fun da men te 
– os que, por des co nhe ci men to his tó ri co ou
mera ar ro gân cia, iden ti fi cam-na como sim -
ples agên cia de fo men te, ór gão da bu ro cra -
cia do Esta do ou tão-so men te um con se lho
onde téc ni cos dis cu tem pro je tos vol ta dos
para o de sen vol vi men to re gi o nal. Ela é isso
e mu i to mais. Ala van ca po de ro sa a im pul si o -
nar a trans for ma ção da pa i sa gem so ci al e
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eco nô mi ca do Nor des te, esse mes mo Nor -
des te que sus ten tou o pro je to eco nô mi co
que ga ran tiu os pri me i ros sé cu los de co lo -
ni za ção do Bra sil, a Su de ne é, mu i to pro va -
vel men te, o em ble ma ma i or da luta da mo -
der ni za ção do País, en ce ta da pe los bra si le -
i ros, sob a li de ran ça do gran de es ta dis ta
Jus ce li no Ku bits chek, e que não pa rou no
tem po.

A Sudene con tri bu iu, em mu i to, para a
cons tru ção da nova His tó ria bra si le i ra. Extin -
guí-la sig ni fi ca ace i tar a tese – ab sur da – de 
que as de si gual da de fo ram ven ci das en tre
nós.

Even tu a is des vi os ou equí vo cos por -
ven tu ra exis ten tes em sua atu a ção po dem e 
de vem ser apu ra dos e con ve ni en te men te
pu ni dos; ja ma is, to da via, po de rão jus ti fi car a 
pena de mor te de uma ins ti tu i ção vi to ri o sa.

O Nor des te não as pi ra a nada mais
que jus ti ça. Não pre ci sa da co mi se ra ção ou
da pi e da de de quem quer que seja. Ape nas
exi ge que não co lo quem obs tá cu los ao seu
de sen vol vi men to. A Su de ne sem pre foi o
ins tru men to efi caz, téc ni ca e fi nan ce i ra men -
te, para a con se cu ção des se le gí ti mo ob je ti -
vo. Extin gui-la será ati tu de po li ti ca men te ina -
de qua da, eco no mi ca men te in jus ti fi cá vel e
tec ni ca men te in sus ten tá vel.

O Bra sil, que, com a in de pen dên cia,
con se guiu a pro e za de man ter sua in te gri -
da de ter ri to ri al e cul tu ral, não ad mi te apar tar 
ir mãos do pro ces so de de sen vol vi men to na -
ci o nal. O Bra sil não ace i ta rá esse cri me que, 
fe rin do de mor te a Su de ne, atin gi rá o Nor -
des te e toda a na ci o na li da de.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001.
Dia Na ci o nal da luta con tra a ex tin -

ção da Su de ne.

Este foi o ma ni fes to, re pi to, lan ça do on tem, por 
di ver sos Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is e Go ver -
na do res da re gião.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V.
Exª per mi te-me um apar te?

O SR. FREITAS NETO (PFL –PI) – Com todo
pra zer, con ce do o apar te ao no bre Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a men to, por tra zer
mais uma vez este as sun to para de ba te no Se na do

Fe de ral. Lou vo o com por ta men to da Ban ca da do Nor -
des te, do co lé gio de Go ver na do res do Nor des te e la -
men to a omis são e a ne gli gên cia que se vê na Ama -
zô nia quan do se tra ta da Su dam. Con for me afir ma
mu i to bem o ma ni fes to, não po de mos con de nar à
mor te uma ins ti tu i ção em fun ção de ilí ci tos que den tro 
dela fo ram ope ra dos, por que a ins ti tu i ção, por si só,
não tem como ser cul pa da por isso. Faço um ve e men -
te ape lo para que a Ban ca da e os Go ver na do res da
Ama zô nia to mem o mes mo po si ci o na men to. E vou
além: em bo ra, Se na dor Fre i tas Neto, V. Exª, os Par la -
men ta res do Nor des te, os Go ver na do res, os Pre fe i tos 
e o povo re ce bam com en tu si as mo a mi nha so li da ri e -
da de nes te mo men to de luta con tra a ex tin ção da Su -
de ne, não pos so ad mi tir  e es pe ro que o Mi nis tro Fer -
nan do Be zer ra, nos so co le ga Se na dor tam bém en -
ten da des sa for ma  qual quer di fe ren ci a ção de tra ta -
men to en tre Su dam e Su de ne. Se ria im por tan te que
V. Exª e os ou tros Par la men ta res e Go ver na do res do
Nor des te pe dis sem tam bém pela Su dam o que V. Exª
está pe din do para a Su de ne, da mes ma for ma que
nós da Ama zô nia sem pre fi ze mos. Qu al quer ato ou
pro nun ci a men to nos so re gis tra do no Se na do sem pre
se re fe re às duas ins ti tu i ções, as sim como ao BASA e 
ao Ban co do Nor des te. Po rém, não está ha ven do da
par te dos nor des ti nos o mes mo tra ta men to com re la -
ção ao Nor te. Vi mos a po si ção de omis são e de ne gli -
gên cia da ma i o ria dos re pre sen tan tes do Nor te e da
to ta li da de do Nor des te quan do se re fe riu à Su dam,
aliás, gra ve men te aten di do por po si ções ado ta das in -
clu si ve por um Se na dor do Nor des te, o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, que tem ra zão quan do pede
pu ni ção para os cul pa dos de cor rup ção den tro da Su -
dam. No en tan to, a Su dam não pode ser pe na li za da
de mor te. Como mé di co, cos tu mo sem pre re pe tir:
quan do tra ta mos de um tu mor num de ter mi na do pa ci -
en te, te mos de pre ser var-lhe a vida. O ob je ti vo é ex -
tra ir o tu mor, ga ran tin do-lhe uma vida com boa qua li -
da de. Assim sen do, o tra ta men to que de se ja mos para 
a Su dam é o mes mo dado à Su de ne. Não que re mos o 
in ver so: que se dê à Su de ne o mes mo tra ta men to
dado à Su dam. Não que re mos a ex tin ção da Su de ne,
só por que o Mi nis tro anun ci ou a ex tin ção da Su dam.
Pre ten de mos, sim, ob ter a so li da ri e da de do Nor des te
tam bém com re la ção à pre ser va ção da Su dam. Faço
este ape lo ve e men te ao Mi nis tro Fer nan do Be zer ra e
à área eco nô mi ca do Go ver no: não per mi tam um tra -
ta men to di fe ren ci a do. Não sei qual será o com por ta -
men to da Ban ca da, mas cer ta men te será sem pre ou -
vi da a mi nha voz de con tes ta ção e de con de na ção a
qual quer de ci são do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal que di fe ren cie o tra ta men to en tre Su de ne e Su -
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dam. De ve mos pre ser var as duas ins ti tu i ções e com -
ba ter a cor rup ção, pu nin do os cul pa dos. Mu i to obri ga -
do e pa ra béns a V. Exª.

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Agra de ço o
apar te de V. Exª. Sa i ba que V. Exª e a Re gião Nor te
têm toda a mi nha so li da ri e da de, até por que, em di ver -
sos pro nun ci a men tos e em ma ni fes ta ções nas co mis -
sões, sem pre re cla mo con tra a fal ta de uma po lí ti ca
para com ba ter os de se qui lí bri os re gi o na is. É cla ro
que tan to a Re gião Nor des te como a Re gião Nor te
es tão in se ri das. Des se modo, de fen do e re co nhe ço a
pre o cu pa ção de V. Exª. Da mi nha par te, o Nor te tem
tam bém toda a nos sa so li da ri e da de.

Se na dor Se bas tião Ro cha, in for mo V. Exª de
que o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra virá, no pró xi mo dia
17, às dez ho ras, à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos para tra tar de Su de ne e de Su dam, con for me re -
que ri men to apre sen ta do tam bém pelo Se na dor Car -
los Be zer ra. No meu en ten di men to, nós, do Nor des te
e do Nor te, re giões me nos de sen vol vi das, mais atra -
sa das, re al men te te mos que es tar aten tos nes ta
Casa. Aliás, que ro tam bém di zer que o ex-Se na dor
Cou ti nho Jor ge, do Pará, ter ra do Se na dor Ade mir
Andra de, que está na Mesa, apre sen tou há cer ca de
três anos, por tan to na Le gis la tu ra pas sa da, um re -
que ri men to cri an do uma co mis são de Assun tos Re gi -
o na is e Meio Ambi en te, já pre o cu pa do com a ques tão 
do de sen vol vi men to re gi o nal. 

Qu an to a cri ar mais uma Co mis são nes ta Casa,
cre io que não será ne ces sá rio, por que cada Se na dor
já faz par te de duas Co mis sões e é Su plen te de ou -
tras duas. Além dis so, há aque le pro ble ma de não en -
con trar mos tem po se quer para dar aten ção a uma
úni ca Co mis são, por que há ge ral men te duas Co mis -
sões fun ci o nan do ao mes mo tem po, o que im pe de
que par ti ci pe mos ati va men te de uma só. 

Como ex-Pre si den te da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, en ten di por bem apre sen tar pro je -
to de re so lu ção – cha mo a aten ção de to dos os re pre -
sen tan tes des ta Casa para este pon to , trans for man -
do a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra em Co -
mis são de Infra-Estru tu ra e Assun tos Re gi o na is, por -
que, sen do esta Casa uma Casa da Fe de ra ção, ten do 
a Cons ti tu i ção Fe de ral vá ri os dis po si ti vos que de ter -
mi nem que o Go ver no te nha que ter po lí ti ca de com -
ba te aos de se qui lí bri os re gi o na is, te mos que ter, além 
des te Ple ná rio, um fó rum ade qua do para dis cu tir os
pro ble mas re gi o na is. 

Assim, ape lo no sen ti do de vi a bi li zar a tra mi ta -
ção des se Pro je to de Re so lu ção apre sen ta do há pou -
cos dias, trans for man do a Co mis são de Ser vi ços de

Infra-Estru tu ra, que é mu i to im por tan te pe los te mas
que tra ta, mas pelo vo lu me de ma té ri as que por lá tra -
mi tam, está aquém de ou tras Co mis sões, como, por
exem plo, da Co mis são de Assun tos So ci a is, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de
Edu ca ção, que têm um vo lu me mu i to ma i or. Ampli a -
ría mos a com pe tên cia da que la Co mis são e de sig na -
ría mos um lo cal ade qua do para tra tar mos de to dos os 
pro ble mas re gi o na is, por que não ha ve rá Bra sil rico se 
con ti nu ar sen do he te ro gê neo e de si gual da ma ne i ra
como o é.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB  TO) – V.
Exª me per mi te o apar te?

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Com todo o
pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB  TO) –
No bre Se na dor Fre i tas Neto, a ma ni fes ta ção do Se -
na dor Se bas tião Ro cha re fle te por in te i ro o sen ti men -
to de to dos os Par la men ta res da Re gião Nor te, de to -
dos os Par la men ta res que re pre sen tam o sen ti men to
da po pu la ção da re gião ser vi da pela Su dam, que, se -
gu ra men te, tem a mes ma im por tân cia e sig ni fi ca do
que a Su de ne tem para o Nor des te. V. Exª tem ra zão:
é im por tan te que o Mi nis tro ve nha aqui ex por de for -
ma cla ra as suas idéi as em re la ção às duas ins ti tu i -
ções, uma vez que, com re la ção à Su dam, ma ni fes tou 
o de se jo de sua ex tin ção. Esti ve pes so al men te com o
Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, pre o cu pa do com a si tu a -
ção, e S. Exª fa lou de for ma can den te, como fi lho do
Nor des te, como ho mem ci o so de suas res pon sa bi li -
da des para com as de man das re gi o na is e como ho -
mem que sen te as de si gual da des re gi o na is ape nan -
do de for ma tão acen tu a da tan to o Nor des te quan to a
re gião Nor te. Pes so al men te, ele é um dos mais ve e -
men tes de fen so res da ma nu ten ção de um ins tru men -
to de apo io e de su por te ao de sen vol vi men to des sas
re giões, e pre ten de, com esse ato, não ex tin guir esse
ins tru men to, mas ex tin guir a Su dam, que jul ga um
mo de lo ob so le to, vul ne rá vel, sus ce tí vel a des vi os de
seus prin ci pa is ob je ti vos. Esta é a nos sa in ten ção,
mas foi im por tan te a ob ser va ção do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, per fe i ta men te aco lhi da por V. Exª, de que
é im por tan te que te nha mos a união do Nor te e do
Nor des te na de fe sa do in te res se co mum da nos sa
gen te, que pre ci sa ver for ta le ci dos os ins tru men tos
de de sen vol vi men to de sua re gião. Agra de ço a V. Exª
pela opor tu ni da de de po der par ti ci par da dis cus são
de tema tão im por tan te para o País.
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O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Agra de ço a
V. Exª pelo apar te e já ma ni fes tei mi nha po si ção de
de fe sa das re giões mais po bres do Bra sil, en tre as
qua is as nos sas, a Nor des te e a Nor te.

Devo di zer, Se na dor Se bas tião Ro cha, que a
Se na do ra Jú nia Ma ri se, na le gis la tu ra pas sa da, con -
se guiu apro var um pro je to le van do a Su de ne para
uma re gião de Mi nas Ge ra is. De po is, o re fe ri do pro je -
to foi emen da do pe los Se na do res Ger son Ca ma ta e
Elcio Alva res, e atu al men te a Su de ne abran ge al guns 
Mu ni cí pi os do Espí ri to San to.

Ba se a do nis so, V. Exª vê que dou im por tân cia à
Su dam e, ten do em vis ta que ela abran ge uma par te
do Ma ra nhão, como V. Exª tem co nhe ci men to, e o Pi a -
uí e o Ma ra nhão re pre sen tam uma re gião de tran si -
ção en tre o Nor des te e o Nor te, tan to que é cha ma do
de meio nor te, apre sen tei um pro je to para que a Su -
dam che gue até o Pi a uí. De modo que isso vai até for -
ta le cer a Su dam, no mo men to em que de se ja rem ex -
tin gui-la. Digo isso por que às ve zes so mos sur pre en -
di dos. Lem brem-se de que, no dia 1º de ja ne i ro de
1999, o Diá rio Ofi ci al da União pu bli cou uma me di da
pro vi só ria ex tin guin do o DNOCS, e vi e mos a to mar
co nhe ci men to do fato des sa ma ne i ra. O emi nen te
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci el, que é
nor des ti no, dis se-me que to mou co nhe ci men to da no -
tí cia quan do o DNOCS já ha via sido ex tin to. De po is
hou ve uma re a ção mu i to gran de da ban ca da nor des -
ti na, e ele vol tou, pelo me nos no pa pel, por que, na re -
a li da de, não está fun ci o nan do como de ve ria fun ci o -
nar. Então, além de de fen der a Su dam, peço o apo io
de V. Exªs para fa zer com que ela tam bém che gue ao
Pi a uí, já que aten de hoje par te do Ma ra nhão.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
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. 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 pró xi mo ora dor ins cri to, o no -
bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Se rei bre ve.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, an tes de
abor dar o as sun to que me traz a esta tri bu na nes ta
tar de, gos ta ria de em pres tar a mi nha so li da ri e da de
ao mo vi men to pa tro ci na do pela Con fe de ra ção Na ci o -
nal dos Mu ni cí pi os.

Tal mo vi men to re u niu aqui em Bra sí lia inú me ros
pre fe i tos para a dis cus são de ques tões e pro ble mas
co muns, como taxa de ilu mi na ção pú bli ca, cons ti tu i -
ção de guar da mu ni ci pal, sa ne a men to fi nan ce i ro dos
seus Mu ni cí pi os, re ne go ci a ção da dí vi da com o INSS, 
en fim, ques tões que vêm di fi cul tan do so bre mo do o
tra ba lho dos atu a is pre fe i tos, dos atu a is ad mi nis tra -
do res. Eles não con se guem dar ao Mu ni cí pio a di nâ -
mi ca ne ces sá ria es pe ra da pela po pu la ção, nem têm
ob ti do re sul ta do po si ti vo das ações mu ni ci pa is para
os seus mu ní ci pes.

Essa dis cus são é sem pre sa lu tar, e re i te ro a so -
li da ri e da de que pude ma ni fes tar no en con tro que os
pre fe i tos re a li zam nes ta Casa. Por tan to, en ten do que
as re i vin di ca ções dos pre fe i tos mu ni ci pa is, na sua
ma i o ria mu i to jus tas, de ve rão me re cer a aten ção de -
vi da do Con gres so Na ci o nal.

O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Se na dor Le o mar 
Qu in ta ni lha, V. Exª me per mi te um apar te so bre o as -
sun to?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Com mu i to pra zer, ouço V. Exª, Se na dor Fre i tas
Neto.

O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Jun ta men te com 
V. Exª, tam bém par ti ci pei on tem, no Au di tó rio Pe trô nio 
Por tel la, de um dos even tos de mais uma mar cha que
a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os faz so bre
Bra sí lia, mais uma vez pe din do a aten ção dos ad mi -
nis tra do res e dos Con gres sis tas para pro ble mas sé ri -
os que hoje atin gem os Mu ni cí pi os. Mu i tos de les es -
tão-se tor nan do até in go ver ná ve is. Então, so li da ri -
zo-me com V. Exª por tra zer essa ques tão tam bém
aqui para a Casa da Fe de ra ção, para o Se na do Fe de -
ral. E cre io que de va mos, sem dú vi da al gu ma, dar a
ma i or aten ção, por que, pela pa u ta que foi dis tri bu í da,
de que V. Exª to mou co nhe ci men to e so bre a qual se
ma ni fes tou, re al men te há a ne ces si da de de que o
Go ver no se sen si bi li ze em re la ção a mu i tos as sun tos
que lá es tão sen do tra ta dos se ri a men te. E eu, que fui
pre fe i to, que co nhe ço bem pelo me nos os Mu ni cí pi os
do meu Esta do, ve ri fi co que eles têm ra zão quan do
tra zem aque la pre o cu pa ção aqui a Bra sí lia. Mu i to
obri ga do a V. Exª.
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Agra de ço a so li da ri e da de de V. Exª, por que as
re i vin di ca ções dos pre fe i tos se re ves tem de im por -
tân cia e sig ni fi ca do mu i to gran des, prin ci pal men te
por que es ta mos vi ven do um mo de lo de ad mi nis tra -
ção em que se trans fe re, a cada dia, um nú me ro ma i -
or de res pon sa bi li da de para os Mu ni cí pi os, sem que
se lhes con fi ram os me i os e as con di ções ne ces sá ri -
as para se de sin cum bir des sas res pon sa bi li da des.

Como exem plo, cito os inú me ros as sen ta men -
tos de fa mí li as que es tão sen do fe i tos pelo Bra sil afo -
ra, sem que an tes haja uma con sul ta ao pre fe i to se o
or ça men to do seu Mu ni cí pio está pre pa ra do para re -
ce ber ino pi na da men te, de uma vez, re pen ti na men te,
mi lha res e mi lha res de fa mí li as que vêm, de po is, ba -
ter às por tas da pre fe i tu ra, numa re i vin di ca ção jus ta
das con di ções mí ni mas de so bre vi vên cia, que é o
aten di men to às de man das de sa ú de, edu ca ção, ilu -
mi na ção pú bli ca, trans por te, en fim, to dos as exi gên ci -
as de qual quer co mu ni da de à pre fe i tu ra. Esses as -
sen ta men tos pas sam a fa zer uma co bran ça adi ci o nal
às pre fe i tu ras, di fi cul tan do ain da mais a ta re fa dos
seus pre fe i tos. Por tan to, con tam os se nho res pre fe i -
tos com a mi nha so li da ri e da de.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no mo -
men to em que o Se na do Fe de ral re to ma efe ti va men te 
as suas ati vi da des le gis la ti vas, após a de fi ni ção das
pre si dên ci as das Co mis sões Per ma nen tes da Casa,
jul go opor tu no as su mir esta tri bu na para dis cor rer so -
bre tema que con si de ro da ma i or re le vân cia.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, da ne ces si da de pre -
men te de se ela bo rar e apro var leis que vi sem à pro -
te ção do ido so no nos so País. São mais de 14 mi lhões 
de pes so as com mais de 60 anos, o que re pre sen ta
8,92% da po pu la ção bra si le i ra, se gun do da dos do
IBGE. As pro je ções in di cam que em 2030 te re mos
mais de 52 mi lhões de ido sos, ou 22,10% do to tal de
bra si le i ros com mais de 60 anos, co lo can do nos so
País como de ten tor da 5ª ma i or po pu la ção ido sa do
mun do.

Esses nú me ros, por si sós, jus ti fi cam a co lo ca -
ção ime di a ta, no rol das po lí ti cas pú bli cas do Go ver -
no, de me di das des ti na das a va lo ri zar essa im por tan -
te par ce la da po pu la ção, a quem mu i to de ve mos por
te rem cons tru í do a re a li da de que vi ve mos hoje. A so -
ci e da de não pode mais to le rar o des ca so, o pre con -
ce i to, a dis cri mi na ção e o aban do no com que são tra -
ta das as pes so as en ve lhe ci das.

Assim como te mos uma le gis la ção mo der na de
pro te ção às nos sas cri an ças e ado les cen tes, de ve -
mos tam bém cri ar as con di ções para que os nos sos

ido sos re ce bam do Esta do tra ta men to di fe ren ci a do,
que não deve ser con fun di do com o as sis ten ci a lis mo
e o pa ter na lis mo que te mos hoje. Não po de mos per -
mi tir que se con fir me a pers pec ti va som bria anun ci a -
da pelo en tão Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Ge ri a tria e Ge ron to lo gia, Pro fes sor Re na to Maia Gu i -
ma rães, em seu pro nun ci a men to na au diên cia pú bli -
ca re a li za da pela Sub co mis são Per ma nen te do Ido so
do Se na do Fe de ral: ”...se não fo rem ado ta das pro vi -
dên ci as ur gen tes em fa vor da va lo ri za ção dos ido sos,
che ga re mos ao ter ce i ro mi lê nio ten do, além de cri an -
ças de rua, ido sos de rua“.

É essa re a li da de, que já co me ça mos a as sis tir,
que te mos que evi tar. A im pren sa tem nos cho ca do
qua se que di a ri a men te com a trans mis são de re por -
ta gens so bre as con di ções de gra dan tes em que vi -
vem os ido sos em al guns asi los. São ce nas ater ro ri -
zan tes. Os ido sos são amon to a dos em ins ta la ções
ab so lu ta men te pre cá ri as, sem a me nor es tru tu ra.
Nes ses ver da de i ros de pó si tos hu ma nos, fal tam re -
mé di os, fal ta co mi da, fal ta hi gi e ne e, o mais im por tan -
te, fal ta dig ni da de. Os maus tra tos che gam ao ex tre -
mo. Ido sos com pro ble mas men ta is são iso la dos e
mu i tas ve zes che gam a ser acor ren ta dos. E a ação do 
po der pú bli co para co i bir tais abu sos? Le gis la ção de
pro te ção ao ido so já te mos no nos so or de na men to ju -
rí di co. O que fal ta é o seu efe ti vo cum pri men to.

A Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro de 1984, que cri -
ou a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, es ta be le ce no seu art. 
10 que é com pe tên cia dos ór gãos e en ti da des pú bli -
cos ga ran tir a as sis tên cia so ci al e a sa ú de ao ido so.
Esse mes mo di plo ma le gal tam bém de ter mi na a ex -
tin ção dos asi los, trans for man do-os em ca sas-la res,
onde se ria pres ta do aos ido sos aten di men to hu ma ni -
za do.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ne nhu ma
na ção pode pen sar em de sen vol vi men to se não in te -
grar har mo ni o sa men te os seus di ver sos gru pos so ci -
a is. As mi no ri as de vem re ce ber aten ção es pe ci al,
com a ado ção de po lí ti cas es pe cí fi cas, que lhes aten -
dam nas suas par ti cu la ri da des. Ao ido so de vem ser
ga ran ti das não ape nas con di ções de seu sus ten to
eco nô mi co e o de sua fa mí lia, mas a sua re in clu são
so ci al. O que o ido so de se ja é que lhe seja as se gu ra -
da a pos si bi li da de de um con ví cio nor mal com a co -
mu ni da de, res pe i ta das, ob vi a men te, as suas ca rac te -
rís ti cas es pe ci a is, de cor ren tes da ação do tem po. 

O mun do con tem po râ neo em que vi ve mos não
su por ta mais aque la vi são ul tra pas sa da de que o ido -
so é ape nas um pro ble ma, um peso para a fa mí lia,
algo a ser des car tá vel! Não, mu i to pelo con trá rio. A
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ex pe riên cia acu mu la da nos anos de vida cons ti tui um
in ve já vel apren di za do que não po de mos, de for ma al -
gu ma, des pre zar! Os ido sos, da for ma que en ten de -
mos, po dem ofe re cer para o con jun to da so ci e da de
bra si le i ra uma gran de con tri bu i ção em to dos os ní ve -
is, ten do em vis ta a ex pe riên cia, os co nhe ci men tos
acu mu la dos e o tem po dis po ní vel para par ti ci par. Eles 
po dem e de vem ser in clu í dos en tre as for ças que po -
de rão con tri bu ir para a efe ti va con so li da ção da na ção
e sua afir ma ção no ce ná rio po lí ti co mun di al.

Para que isso acon te ça, de vem ser im plan ta dos
pro gra mas que ve nham per mi tir aos ido sos bra si le i -
ros com par ti lha rem com os de ma is seg men tos so ci a -
is os co nhe ci men tos e ex pe riên cia que acu mu la ram,
mas que a nos sa so ci e da de te i ma em des per di çar!
Aliás, os ido sos têm com pro va do por meio de suas
as so ci a ções e gru pos co mu ni tá ri os que de se jam par -
ti ci par ati va men te das lu tas da so ci e da de em ge ral e
es pe ci al men te da que las que vi sem à sua re in clu são
como ci da dãos bra si le i ros. Esses bra si le i ros já cum -
pri ram com seu de ver no pas sar dos anos, cum prin do
lon ga e pe no sa jor na da de tra ba lho; cri a ram a fa mí lia, 
aju da ram no cres ci men to do País, e, mes mo as sim,
ain da não es tão in te gra dos aos de ma is seg men tos
como se res igua is, sen do ain da mu i to dis cri mi na dos!

Nes se sen ti do, con si de ro da ma i or re le vân cia a
atu a ção da Sub co mis são Per ma nen te do Ido so no
âm bi to da Co mis são de Assun tos So ci a is. Te mos o
foro ade qua do para pro por e dis cu tir po lí ti cas pú bli -
cas de aten di men to aos an se i os de va lo ri za ção, de
re in te gra ção e de vida do seg men to ido so na nos sa
so ci e da de. 

Como Pre si den te da Sub co mis são Per ma nen te
do Ido so do Se na do Fe de ral, cri a da em 1999, que
tem um im por tan te pa pel a de sem pe nhar no er gui -
men to e va lo ri za ção do ido so, con cla mo a to dos para
que olhem com mais aten ção o ido so do nos so País.
O apo io da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, as sim
como do con jun to dos seus mem bros, cer ta men te
não nos fal ta rá nes sa no bre mis são de res ga tar a dig -
ni da de do ido so, ga ran tin do-lhe o exer cí cio ple no da
ci da da nia.

A so ci e da de é di nâ mi ca, Sr. Pre si den te, as sim
como a vida. Se gu ra men te, com os re cur sos que a
ciên cia e a tec no lo gia vem pro du zin do em be ne fí cio
da sa ú de e da vida, te mos ob ser va do que a so ci e da -
de bra si le i ra tem am pli a do sua ex pec ta ti va de vida. O
bra si le i ro está se tor nan do mais lon ge vo. A ex pec ta ti -
va de vida do bra si le i ro, an tes de 35, 50, pas sou para
70 anos. Hoje ve mos com sa tis fa ção e ale gria que,
com a ele va ção da pro mo ção so ci al, mu i tas pes so as

es tão ten do uma qua li da de de vida ex tra or di ná ria,
em bo ra na ter ce i ra, na me lhor ida de. 

Nes ta Casa, te mos exem plos de com pe tên cia,
de lu ci dez, de ter mi na ção e con di ção fí si ca in ve já ve is.
Mu i tos de nos sos pa res têm ain da uma con di ção ex -
tra or di ná ria de dar à so ci e da de bra si le i ra o me lhor do
seu tra ba lho, do seu co nhe ci men to, da sua in te li gên -
cia e da ex pe riên cia acu mu la da ao lon go dos anos
que, cer ta men te, mu i tos ban cos aca dê mi cos não po -
dem ofe re cer.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é pre ci so re e xa mi nar,
re es tu dar e re a va li ar não só a pro te ção e o apo io mas
tam bém a re in ser ção do ido so em um mer ca do de tra -
ba lho efer ves cen te.

Era o que eu ti nha di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

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, nes te fi nal de ses -
são, que ro tra tar de duas ques tões rá pi das.

Em pri me i ro lu gar, co men tar a nos sa par ti ci pa -
ção, hoje pela ma nhã, no en con tro com li de ran ças
par ti dá ri as e en ti da des de todo o País – CUT, Fe ta gre. 
Nes se en con tro, hou ve um cla mor, um de se jo e uma
ar gu men ta ção ex tre ma men te po si ti va com re la ção à
ne ces si da de im pe ri o sa de se ins ta lar, no Con gres so
Na ci o nal, a CPI da Cor rup ção. Esta vam pre sen tes o
Lula e vá ri as li de ran ças do PT, o Go ver na dor do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, Anthony Ga ro ti nho, eu, como Lí -
der do PSB no Se na do, o Lí der do PSB na Câ ma ra,
além de inú me ras en ti da des re pre sen ta ti vas dos seg -
men tos so ci a is or ga ni za dos. 

Hou ve uma en tre vis ta co le ti va e, às 14 ho ras,
ha ve rá um ato po lí ti co, em que se pre ten de mo bi li zar
toda a opi nião pú bli ca bra si le i ra, no sen ti do de sen si -
bi li zar Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is para que as -
si nem o re que ri men to de ins ta la ção da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, e, as sim, a cor rup ção seja
de vi da men te apu ra da. Cre io que essa ini ci a ti va, se
efe ti va da, acar re ta rá mu i ta co i sa boa para este País. 

No Se na do da Re pú bli ca, so mos 81 Se na do res, 
três por cada Esta do e 3 pelo Dis tri to Fe de ral. Até
ago ra, dos 81 Se na do res, te mos ape nas 25 as si na tu -
ras. Ne ces si ta mos, por tan to, de mais duas as si na tu -
ras. Com mais duas as si na tu ras, ain da que não con si -
ga mos um ter ço da Câ ma ra dos De pu ta dos, ou seja,
171 De pu ta dos, po de re mos ter ins ta la da a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, pelo me nos no Se na do da
Re pú bli ca. 
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Ou vi mos pela ma nhã que o Pre si den te da Re -
pú bli ca não con se guiu en ga nar nin guém com a no -
me a ção des sa Cor re ge do ra com sta tus de Mi nis tro.
A voz de to dos os ar ti cu lis tas dos gran des jor na is de
nos so País é unâ ni me ao afir mar que o Pre si den te
cri ou algo ab so lu ta men te inó cuo, por que ja ma is se
viu, em lu gar ne nhum, o pró prio Exe cu ti vo fis ca li zar o
Exe cu ti vo.

De for ma que nós to dos es ta mos em pe nha dos
e tor cen do para que mais dois Se na do res da Re pú bli -
ca e mais al guns De pu ta dos Fe de ra is se sen si bi li zem
e res pon dam aos an se i os da que les a quem re pre sen -
tam e não às de ter mi na ções e exi gên ci as do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Di ria, Sr. Pre si den te, que isso é um pou co como
o en con tro da Con fe de ra ção Na ci o nal das Pre fe i tu ras 
Mu ni ci pa is do Bra sil, que se re a li zou essa se ma na,
em Bra sí lia, no au di tó rio Pe trô nio Por tel la, com a pre -
sen ça de mais de mil Pre fe i tos de todo o ter ri tó rio na -
ci o nal. Re gis tro, in clu si ve, a pre sen ça da Ká tia Born,
do PSB de Ma ce ió, e Wil ma Maia, do PSB de Na tal. O
en con tro apre sen tou uma pa u ta ex tre ma men te co e -
ren te e bem ela bo ra da, so li ci tan do uma sé rie de me -
di das do Go ver no Fe de ral para pos si bi li tar a me lho ria
das Admi nis tra ções Pú bli cas mu ni ci pa is em todo o
ter ri tó rio na ci o nal. 

O aler ta que fiz àque les Pre fe i tos é um pou co do 
aler ta que faço ago ra aos re pre sen tan tes do povo
nes ta Casa, por que as de ci sões do Con gres so Na ci o -
nal pra ti ca men te es tão nas mãos dos Par ti dos da
base de sus ten ta ção do Go ver no: o PFL, o PSDB e,
fun da men tal men te, o PMDB, Par ti dos que têm a ma i -
o ria dos Pre fe i tos. O meu Par ti do tem cer ca de 180
Pre fe i tos no Bra sil; o PT, tal vez, uns 200; o PDT deve
ter uma quan ti da de apro xi ma da, mas a gran de ma i o -
ria é do PMDB, do PFL e do PSDB. É pre ci so que os
Lí de res des ses Par ti dos aqui no Con gres so Na ci o nal
– que de ci dem a pa u ta do Con gres so Na ci o nal com a
Mesa – se aler tem: com quem de vem es tar sin to ni za -
dos? Com a im po si ção do Pre si den te da Re pú bli ca
ou com o de se jo do povo que eles re pre sen tam e com 
os Pre fe i tos, ele i tos pelo povo, pe los seus Par ti dos
po lí ti cos?

Há cer ca de 20 itens na pa u ta de re i vin di ca ção
dos Pre fe i tos que ve nho, em bre ve, de ta lhar nes ta tri -
bu na, que são ab so lu ta men te ló gi cos. No fun do, os
Lí de res dos Par ti dos do Go ver no vão ao en con tro dos 
Pre fe i tos e de fen dem o que os Pre fe i tos que rem; mas
aqui no Con gres so es ses pro je tos nem são co lo ca -
dos em pa u ta ou são re je i ta dos ou re ti ra dos por exi -
gên cia do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

É o caso da em pre sa ge ra do ra de ener gia no
nos so País. Não en con trei um úni co Par la men tar nes -
te Con gres so Na ci o nal, en tre 81 Se na do res e 513
De pu ta dos Fe de ra is, que es ti ves sem de acor do com
a ven da das em pre sas ge ra do ras de ener gia no Bra -
sil. No en tan to, o Pre si den te quer pas sar um rolo com -
pres sor, des res pe i tar o Con gres so Na ci o nal e ven der
as em pre sas ge ra do ras de ener gia elé tri ca numa es -
pé cie de ex tre ma obe diên cia e sub ser viên cia aos in -
te res ses dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos do Pri -
me i ro Mun do, re pre sen ta dos pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, ou de ob ses são por eles.

O po lí ti co tem de ter sen si bi li da de e de ci dir se
será a fa vor do que o povo quer, do que é cor re to ou
se vai aten der à im po si ção do Go ver no. Re gis tro, por
exem plo, o ca rá ter e a for ma ção de ho mens como os
Se na do res José Alen car, José Fo ga ça, Pe dro Si mon
e Ro ber to Re quião, Ma gui to Vi le la que, em bo ra per -
ten cen tes ao PMDB, es tão con vic tos da ne ces si da de
e da im por tân cia para a Na ção bra si le i ra des sa Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to para mo di fi car o
rumo da nos sa so ci e da de; co ra jo sa men te, as si na ram 
o pe di do de ins ta la ção da CPI. E o que eu mais te nho
dito é que não ape nas essa CPI po de ria che gar a ir re -
gu la ri da des, trans for mar ór gãos pú bli cos bra si le i ros
como a Su de ne e a Su dam, fa zen do com que sir vam
ao in te res se do nos so País e da po pu la ção, mas tam -
bém, en tre inú me ras ou tras de nún ci as, des co brir cor -
rup ção nas pri va ti za ções e, fun da men tal men te, bar -
rar a im po si ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so de ven der o sis te ma ener gé ti co bra si le i ro.
Fal tam ape nas duas as si na tu ras aqui, no Se na do da
Re pú bli ca, para que essa CPI seja ins ta u ra da, e o
povo tra ba lha dor bra si le i ro po de rá tra ba lhar me lhor o
seu fu tu ro e ha ve rá de sen tir como uma Na ção pode
mu dar na me di da em que ele com pre en de a im por -
tân cia da po lí ti ca. Para se ins ta lar uma CPI pre ci sa -
mos ape nas de um ter ço de as si na tu ras do Se na do e
um ter ço de as si na tu ras da Câ ma ra, e é la men tá vel
que não te nha mos nes se mo men to nem se quer esse
mí ni mo para fa zer va ler esse di re i to do povo que é
apu rar a cul pa da que les que des vi am re cur sos, rou -
bam re cur sos e se en ri que cem ili ci ta men te. 

Os da dos do IBGE es tão hoje es tam pa dos em
to das as pri me i ras ca pas dos jor na is des te nos so
País mos tran do que a de si gual da de no Bra sil con ti -
nua in ten sa e que, in clu si ve, au men tou ao lon go des -
ses úl ti mos anos.

Qu e ro co mu ni car que es ta mos acom pa nhan do
de per to a re u nião do Incra com os pro du to res da Usi -
na Pa cau, no Esta do do Pará; que o Go ver no se aler -
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te para a sua obri ga ção e para o seu de ver. Se o Go -
ver no quer guer ra e quer en cren ca, ele vai ter guer ra
e en cren ca, por que os pro du to res da cana-de-açú car
e os fun ci o ná ri os da usi na e o povo de Me di ci lân dia
no Esta do do Pará não ace i ta rão o que o Incra e o Mi -
nis té rio da Re for ma Agrá ria que rem lhes im por nes se
mo men to. Mas eu vol to para tra tar com mais de ta lhes
de mais esse ab sur do co me ti do pelo Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so. 

E há no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
pes so as ex tre ma men te sen sí ve is, com pre en si vas,
como pen so, por exem plo, que seja o Mi nis tro Raul
Jung mann, e es pe ro que S. Exª não co me ta esse des -
li ze, esse ab sur do que o Incra está pre ten den do con -
tra es ses tra ba lha do res ago ra. Ele que sem pre tem
agi do com cer ta cor re ção e co e rên cia na ad mi nis tra -
ção do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria não deve va ci lar 
no mo men to de uma de ci são tão im por tan te, por que
terá em nós opo si to res du ros que se jun ta rão ao povo
do Pará, e o Go ver no verá o que é bom, quan do não
faz jus ti ça e quan do não cum pre com a sua obri ga -
ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Wel ling ton Ro ber to, Edu ar -

do Si que i ra Cam pos, Car los Be zer ra, Ma u ro Mi ran da
e Ney Su as su na 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. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 09 de
mar ço do ano em cur so, o Mi nis tro da Inte gra ção Re -
gi o nal ina u gu rou em Pa tos, na Pa ra í ba, a pon te so bre 
o rio Espi nha ras, no Ba ir ro do Joá Doce, que fa ci li ta rá
a vida de tan tos tra ba lha do res e ci da dãos de Pa -
tos-PB, dan do-lhes ma i or con for to e fun ci o na li da de,
co in ci din do com ini ci a ti va de ma i or gran di o si da de e
abran gên cia: a ina u gu ra ção do que po de mos cha mar
de mar co zero de uma das mais im por tan tes e aguar -
da das obras de en ge nha ria des te país em to dos os
tem pos.

Re fi ro-me à trans po si ção das águas do rio São
Fran cis co, que re sol ve rá em de fi ni ti vo o pro ble ma de
abas te ci men to d’água no Nor des te, abrin do no vos
ho ri zon tes de pros pe ri da de e de sen vol vi men to para a 
re gião.

Esses dois acon te ci men tos, que se mes cla ram
na que la so le ni da de, têm algo em co mum: o in te res se
pú bli co. É ele o des ti na tá rio des sas duas ini ci a ti vas,

ain da que en tre am bas haja pro por ções bem di fe ren -
ci a das.

Na es sên cia, não faço dis tin ção ma i or en tre es -
sas obras. Po der fa vo re cer o de sen vol vi men to de Pa -
tos, ain da que com uma obra de im por tân cia lo ca li za -
da, me é tão gra ti fi can te, como ho mem pú bli co, quan -
to po der com par ti lhar des te mo men to his tó ri co de fi -
xa ção do mar co zero da trans po si ção das águas do
São Fran cis co. O que está em pa u ta é a sen sa ção do
de ver cum pri do. E de ver cum pri do con sis te em de vol -
ver ao ci da dão-con tri bu in te em obras e ben fe i to ri as o
im pos to ar re ca da do.

Para o ho mem pú bli co, sig ni fi ca cum pri men to
de sua mis são ma i or –mis são de ser vir a ci da da nia.

Pa tos é uma co mu ni da de prós pe ra e la bo ri o sa,
que faz jus a in ves ti men tos do Po der Pú bli co. Faz jus
por que dá re tor no a es ses in ves ti men tos, que se tra -
du zem em cres ci men to eco nô mi co, au men to do nú -
me ro de em pre gos, no vas opor tu ni da des eco nô mi -
cas, de sen vol vi men to so ci al.

É por isso mes mo sig ni fi ca ti vo que lá, no in te ri or
da Pa ra í ba, seja fin ca do o mar co zero des sa for mi dá -
vel obra que se ini cia e que, se gu ra men te, hon ra rá a
en ge nha ria na ci o nal. A pre sen ça do Mi nis tro Fer nan -
do Be zer ra dá a di men são de im por tân cia e o grau de
pri o ri da de que o Go ver no Fe de ral vem atri bu in do a
essa ini ci a ti va.

A idéia de trans po si ção das águas do rio São
Fran cis co, como sa í da para a crô ni ca fal ta d’água no
Nor des te, é an ti ga. Já ao tem po do Impé rio fa la va-se
nela. Do pon to de vis ta téc ni co, trans por ba ci as, san -
grar rios, ser vir-se, em suma, com cri té rio, da na tu re -
za para aten der às de man das hu ma nas mais es sen -
ci a is  e nada é mais es sen ci al que a água , é algo que
re mon ta aos pri mór di os da hu ma ni da de.

O pro je to da trans po si ção das águas do rio São
Fran cis co foi en ca mi nha do à dis cus são pú bli ca no
Go ver no José Sar ney, há mais de uma dé ca da, pelo
en tão Mi nis tro Alu i zio Alves, ve te ra no po lí ti co do Rio
Gran de do Nor te. O pro je to foi bem ace i to pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca e pela so ci e da de, dada a re la ti va
ra pi dez de re sul ta dos que pode pro por ci o nar, a um
cus to ra zoá vel, ten do em vis ta as di men sões da obra. 

O pro je to es bar rou, po rém, em re sis tên ci as po lí -
ti cas, ge ran do dis cus sões me no res, que in vo ca vam
in con ve ni en tes téc ni cos e mos tra vam, no fun do, de -
sin for ma ção. Fe liz men te, pre va le ceu o bom sen so e o 
es pí ri to de so li da ri e da de e a idéia da trans po si ção
tor nou-se vi to ri o sa.

Alguns re sis ti ram su pon do que al guns Esta dos
se ri am le sa dos em be ne fí cio de ou tros. É uma vi são
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es tre i ta e ego ís ta, que já está su pe ra da. O prin cí pio
que rege e sus ten ta a Fe de ra ção é o da co e são e so li -
da ri e da de en tre os Esta dos que a in te gram. Se não o
fos se, não ha ve ria por que uni-los. Se o in te res se de
um nada tem a ver com o do ou tro, me lhor se ria que
cada Esta do, como ocor re na Amé ri ca his pâ ni ca,
cons ti tu ís se um país for mal men te in de pen den te, em -
bo ra, na prá ti ca, pro fun da men te de pen den te do apo io 
dos de ma is. 

O gran de trun fo da uni da de da Amé ri ca por tu -
gue sa, de que re sul tou o Bra sil  e o fez so bres sa ir en -
tre seus vi zi nhos , é a pos si bi li da de des sa co e são e
so li da ri e da de, que bem me lhor se ma te ri a li za sob o
re gi me fe de ra ti vo re pu bli ca no. O pe tró leo do Nor des -
te, por exem plo, aten de às de man das da in dus tri a li za -
da São Pa u lo, a pre ço de cus to. 

Inú me ros in su mos e ma té ri as-pri mas tran si tam
de um Esta do para ou tro da Fe de ra ção, fa zen do cir -
cu lar ri que za e de sen vol vi men to, sem bar re i ras al fan -
de gá ri as ou cus tos adi ci o na is. Por que não a água?

A trans po si ção, como é ób vio, não é uma pa na -
céia que re sol ve rá da no i te para o dia to dos os pro ble -
mas do Nor des te. Mas er ra di ca o prin ci pal de les, que
é a fal ta d’água, e au men ta con si de ra vel men te a ca -
pa ci da de pro du ti va da re gião. O mais de pen de de
nós, nor des ti nos, de nos so tra ba lho, de nos sa ca pa ci -
da de. E aí não te nho dú vi da de que se re mos ple na -
men te vi to ri o sos.

O va lor e a ca pa ci da de da mão-de-obra nor des -
ti na es tão vi sí ve is por todo o país. É hora de o país
tam bém de vol ver em in ves ti men tos de gran de por te o 
mu i to que o tra ba lha dor nor des ti no tem pro por ci o na -
do a to das as re giões, com ta len to e de di ca ção.

Pa tos teve o pri vi lé gio de tes te mu nhar o mar co
zero des ta obra, des ti na da a mu dar ra di cal men te a fe -
i ção eco nô mi ca do Nor des te e au men tar subs tan ti va -
men te nos sa par ti ci pa ção no bolo da eco no mia na ci -
o nal.

Que as sim seja! 
E mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs Srs. Se na do res, com fre -
qüên cia, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, te nho su -
bi do a esta tri bu na para re gis trar fa tos po si ti vos que
vem ocor ren do no Bra sil, às ve zes lon ge da gran de
im pren sa, ou dos gran des cen tros, onde se re gis tram
pre do mi nan te men te os fa tos ne ga ti vos, os es cân da -
los, a in se gu ran ça. No en tan to, é pre ci so re gis trar
tam bém a ou tra face do Bra sil, o Bra sil que acon te ce
nos pe que nos cen tros, des co nhe ci dos da gran de im -
pren sa, lon ge dos es cân da los e do ca tas tro fis mo que, 

de for ma equí vo ca ren dem uma ima gem que não cor -
res pon de à ver da de i ra ima gem do Bra sil.

Há pou co tem po, ao re fe rir-me des ta tri bu na de
for ma elo gi o sa ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, por sua de ci são de am pli ar o Pro gra ma da Bol -
sa Esco la, in for ma va que pro gra ma se me lhan te vem
sen do de sen vol vi do há anos, pelo Go ver no do Esta do 
do To can tins, por meio do qual cer ca de 30 mil cri an -
ças são aten di das em tem po in te gral, re ce ben do ali -
men ta ção, es co la, edu ca ção cí vi ca e fí si ca e, in clu si -
ve, ori en ta ção mí ni ma para o tra ba lho. Devo di zer que 
esse nú me ro ex pres si vo de cri an ças aten di das no
Pro gra ma ”Pi o ne i ros Mi rins“, re pre sen ta pra ti ca men -
te a to ta li da de de cri an ças ca ren tes do Esta do, que
re ce bem, des ta for ma, o mí ni mo ne ces sá rio para in -
gres sa rem na so ci e da de, com a edu ca ção fun da men -
tal bá si ca para se trans for mar em ci da dãos úte is para
si mes mos, para suas fa mí li as e para a so ci e da de.

Essas ações vol ta das à in fân cia são pos sí ve is,
Sr. Pre si den te, e a to ma da de uma de ci são po lí ti ca,
que ar ti cu las se, ou com ple men tas se as ações dos
Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is com ações 
da so ci e da de ci vil, per mi ti ria, sem dú vi da, eli mi nar o
pro ble ma bá si co do País – o da in fân cia aban do na da,
sem lar, sem ali men ta ção ade qua da, sem pre pa ro
edu ca ci o nal, sem pers pec ti vas para o fu tu ro.

Esta ação, Sr. Pre si den te, mais do que de re cur -
sos, de pen de de uma nova com pre en são de pri o ri da -
des e de uma nova von ta de po lí ti ca. Se ado tás se mos, 
es ta ría mos pa gan do a ma i or dí vi da so ci al do País,
hoje, e es ta ría mos co lo can do as ba ses se gu ras para
um novo Bra sil, um Bra sil di fe ren te, ama nhã.

Den tro des te con tex to de res ga tar o Bra sil mais
ne ces si ta do, meu ob je ti vo, hoje, Sr. Pre si den te, é re -
gis trar a di men são que vem to man do em meu Esta do, 
o Pro gra ma Ban co da Gen te, por meio do qual o Go -
ver no do To can tins cri ou um ri go ro so ins tru men to de
am pli a ção de em pre go e ren da des con cen tra dos,
atin gin do as áre as pe ri fé ri cas, o mi cro em pre sá rio, o
em pre en de dor em po ten ci al.

Se gun do in for ma o Re la tó rio do Ban co da Gen -
te, apre sen ta do pelo Insti tu to Di vi no Espí ri to San to –
Pro di vi no, ór gão que co or de na ope ra ci o nal men te di -
ver sos pro gra mas so ci a is no Esta do, no ano 2000, o
Ban co da Gen te fi nan ci ou 2.999 pro je tos, in ves tin do
um to tal de R$ 4.481.931,43, o que sig ni fi ca di zer que
o va lor mé dio dos fi nan ci a men tos si tua-se em tor no
de R$ 1.490,00, por pro je to. Esses va lo res per mi ti ram 
aten der a 77% das so li ci ta ções ha vi das, em 95 Mu ni -
cí pi os do Esta do, ou seja, em cer ca de 70% dos Mu ni -
cí pi os, in clu in do des de os Mu ni cí pi os de ma i or por te,
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como Pal mas, Ara gua í na e Gu ru pi, onde fo ram fi nan -
ci a dos em tor no de 50% dos pro je tos, até pe que nas
ci da des – a ma i o ria, como Ja ri na, Bar ra do Ouro, Tu -
pi ra ma ou Su cu pi ra, para ci tar al guns exem plos, dis -
tri bu í dos do nor te ao sul do Esta do.

De ou tra par te, é im por tan te re gis trar, Sr. Pre si -
den te, que os Pro je tos fi nan ci a ram 20 ra mos di ver sos 
de ati vi da des, na área de agri cul tu ra, ar te sa na to, con -
fec ções, be bi das, ofi ci nas me câ ni cas, res ta u ran tes,
trans por te, ar te fa tos de bam bu, vime, jun co, pa lha,
cou ro, pe les e se me lhan tes.

Cal cu la-se que fo ram cri a dos mais de 5.000 em -
pre gos di re tos e be ne fi ci a das cer ca de 20.000 pes so -
as. De ou tra for ma, deve-se as si na lar que os pri me i -
ros re tor nos in di cam que é mí ni ma a ina dim plên cia do 
pro gra ma, o que de mons tra a cor re ção, o es pí ri to de
res pon sa bi li da de e a imen sa boa von ta de que ca rac -
te ri za o povo bra si le i ro, so bre tu do suas clas ses me -
nos fa vo re ci das.

Con cluo, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, as -
si na lan do o fato de que a cri a ção de um em pre go em
se to res de pon ta, como o se tor quí mi co, por exem plo,
exi ge um in ves ti men to da or dem de 50 mil dó la res por 
em pre go cri a do. Sei que, por pres su pos to, a re la ção
in ves ti men to/em pre go cri a do nas em pre sas de pon ta
é mu i to ma i or do que os cri a dos por meio de pro gra -
mas como o do Ban co da Gen te. Tam bém mu i to ma i or 
é a ca pa ci da de da que les se to res de di na mi zar a eco -
no mia.

Mas, de ou tro lado, mu i to ma i or é tam bém a ten -
dên cia dos in ves ti men tos de pon ta de ge rar a con cen -
tra ção de ren da, a con cen tra ção do ca pi tal e, por tan -
to, a ex clu são de um nú me ro ma i or de pes so as, do
em pre go, da ren da, do aces so à pro pri e da de. Con -
cen tran do, ex clui.

Não se con de nam os in ves ti men tos de pon ta
pois há ra zões que os jus ti fi quem, e eles são ne ces -
sá ri os em bo ra não de ves sem ser pri o ri tá ri os nas po lí -
ti cas go ver na men ta is, por que a ini ci a ti va pri va da tem
uma di nâ mi ca pró pria que lhes per mi te in ves tir, in de -
pen den te men te das po lí ti cas go ver na men ta is.

Devo afir mar que é pos sí vel, que é eco no mi ca -
men te viá vel, e que é so ci al men te ne ces sá rio in ves tir
em pro gra mas que dis tri bu em a ren da, que am pli am o 
em pre go, pois é por este ca mi nho, mais do que pe los
in ves ti men tos con cen tra dos que se cons trói a so ci e -
da de par ti ci pa ti va, jus ta e de mo crá ti ca. E devo di zer,
Sr. Pre si den te, que em bo ra a eco no mia pos sa ser um
dos ins tru men tos de cons tru ção da so ci e da de, cons -
tru ir a so ci e da de é mais im por tan te que cons tru ir a
eco no mia.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com enor me sa -
tis fa ção que vejo con so li dar-se um pro je to que sem -
pre re pu tei da ma i or re le vân cia para o de sen vol vi -
men to de meu Esta do: re fi ro-me à cri a ção e im plan ta -
ção do Cam pus Uni ver si tá rio da Re gião Nor -
te-Mato-Gros sen se.

Assim, ao to mar ciên cia do en ca mi nha men to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca de pro pos ta nes se sen ti do,
ela bo ra da pela Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros -
so, com a ade são dos Mu ni cí pi os da re gião, não pos -
so de i xar de ma ni fes tar meu to tal apo io à ini ci a ti va e
mi nha dis po si ção de con tri bu ir para o bom aco lhi -
men to do ple i to.

Nes se sen ti do, ma ni fes to ao Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral as jus ti fi ca ti vas que fa zem a cri a ção do
Cam pus Uni ver si tá rio da Re gião Nor te-Mato-Gros -
sen se uma das de man das mais im por tan tes para o
Esta do de Mato Gros so.

Essas jus ti fi ca ti vas abran gem, como não po de -
ria de i xar de ser, ra zões de or dem eco nô mi ca e de
na tu re za edu ca ci o nal. Co me ce mos pe las pri me i ras.

Como deve ser do co nhe ci men to de to dos, a re -
gião do Mu ni cí pio de Si nop, no Esta do de Mato Gros -
so, en con tra-se em ple na fase de cres ci men to e de
de sen vol vi men to de seu po ten ci al eco nô mi co e po pu -
la ci o nal.

Com pos ta por oito mi cror re giões, com uma po -
pu la ção es ti ma da em 600.000 ha bi tan tes, essa re -
gião é, hoje, res pon sá vel por 25% da ar re ca da ção de
Mato Gros so, com o de sen vol vi men to de ati vi da des
eco nô mi cas as sen ta das na agro pe cuá ria, por meio
das cul tu ras de soja, al go dão, ar roz, mi lho, ex plo ra -
ção de ma de i ra e pe cuá ria de cor te, pos su in do, ain -
da, alto po ten ci al para con so li da ção de um par que in -
dus tri al.

So men te na úl ti ma sa fra, a re gião pro du ziu em
tor no de 2,8 mi lhões de to ne la das de soja e 750 mil
to ne la das de ar roz, o que a co lo ca en tre os ma i o res
pro du to res de grãos do País, sem con tar sua ex cep ci -
o nal per for man ce na pro du ção de al go dão e na cri a -
ção de três mi lhões de bo vi nos.

Esses ín di ces au men ta rão con si de ra vel men te
com a con clu são do as fal ta men to da BR-163, que li -
ga rá Si nop, ci da de-pólo da re gião, ao Por to de San ta -
rém a 1.270 km, sig ni fi can do uma re du ção pela me ta -
de das dis tân ci as per cor ri das, hoje, até os por tos do
Cen tro-Sul do País.

O Mu ni cí pio de Si nop, aos 20 anos de exis tên -
cia, e com uma po pu la ção pró xi ma a 80.000 ha bi tan -
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tes, tem-se des ta ca do como um dos que mais cres -
ceu nos úl ti mos qua tro anos, apre sen tan do um au -
men to de 37%.

Ter ce i ro Mu ni cí pio em ar re ca da ção de Mato
Gros so, Si nop, que tem sua eco no mia ba se a da na in -
dús tria ma de i re i ra, no co mér cio e nos ser vi ços, ini ci -
ou uma di ver si fi ca ção em suas ati vi da des, a par tir de
1995, com apli ca ções de téc ni cas mo der nas de ma -
ne jo sus ten ta do, pes qui sa, re po si ção flo res tal, pe -
cuá ria e agri cul tu ra, essa úl ti ma com uma das mais
al tas ta xas de pro du ti vi da de do País no cul ti vo de
soja, ar roz, mi lho e al go dão.

Ou tro pon to de apo io da eco no mia é a cons tru -
ção ci vil. Impul si o na do pelo cres ci men to po pu la ci o nal 
da ci da de, que é de 8,5% ao ano, o se tor re gis tra uma
mé dia de 1.200 no vas edi fi ca ções a cada doze me -
ses.

Por sua lo ca li za ção pri vi le gi a da e pela in fra-es -
tru tu ra de trans por te, ener gia, rede ho te le i ra, e ser vi -
ços de sa ú de, Si nop tor nou-se pólo de uma re gião
que con ta, hoje, com uma po pu la ção es co la ri zá vel
em tor no de 206.790, no en si no fun da men tal e
132.861, no en si no mé dio, apre sen tan do uma ex pan -
são nes se grau de en si no por vol ta de 79,3%.

Ape sar de todo esse po ten ci al em ter mos eco -
nô mi cos e do avan ço con si de rá vel no que diz res pe i to 
à ofer ta de va gas nas es co las de en si no fun da men tal
e mé dio, a re gião não con ta, ain da, com ex pres si vo
aten di men to às suas ne ces si da des re la ti vas ao en si -
no su pe ri or.

A pre sen ça da Uni ver si da de Fe de ral de Mato
Gros so, com a cri a ção e im plan ta ção do Cam pus Uni -
ver si tá rio da Re gião Nor te-Mato-Gros sen se aten de
aos an se i os de uma re gião que se res sen te de ca pa -
ci ta ção para im pul si o nar o au men to do de sem pe nho
eco nô mi co e a me lho ria das con di ções de vida da po -
pu la ção.

Como vi mos, Srªs e Srs. Se na do res, são far tas e 
con sis ten tes as mo ti va ções eco nô mi cas para a im -
plan ta ção do Cam pus. A des pe i to de sua so li dez, a
fun da men ta ção eco nô mi ca não é, en tre tan to, a úni ca
ra zão a ser apon ta da. Exis tem, tam bém, mo ti va ções
po lí ti cas e de man das pro pri a men te edu ca ci o na is que 
dão sus ten ta ção ao pro je to.

Uma des sas ra zões, que apre sen ta, ao mes mo
tem po, as pec tos po lí ti cos e edu ca ci o na is é a in te ri o ri -
za ção das ati vi da des uni ver si tá ri as no Esta do. A ma -
te ri a li za ção de pro pos tas para le var ao in te ri or a edu -
ca ção su pe ri or bra si le i ra, se gun do es tu di o sos do as -
sun to, co me çou com a cri a ção de es co las de agro no -

mia, ain da no sé cu lo pas sa do. Em uma ten ta ti va de
apro xi ma ção do en si no agro nô mi co com re a li da des
mais apro pri a das à sua prá ti ca, fo ram ins ta la das as
Esco las de Cruz das Almas, na Ba hia, de Pe lo tas, no
Rio Gran de do Sul, sur gin do, pos te ri or men te, ou tras
uni da des, das qua is a Esco la de Agro no mia de Vi ço -
sa, sur gi da em 1920, foi his to ri ca men te uma das mais 
im por tan tes.

Há, igual men te, os que cre di tam aos je su í tas a
res pon sa bi li da de pelo co me ço da in te ri o ri za ção do
en si no su pe ri or no País, os qua is, ain da no pe río do
co lo ni al, cri a ram co lé gi os em áre as dis tan tes do nos -
so ter ri tó rio.

To da via, o atu al per fil das ex pe riên ci as de in te -
ri o ri za ção das uni ver si da des bra si le i ras foi es ta be -
le ci do a par tir de 1966, quan do da im plan ta ção da
pro pos ta edu ca ci o nal dos di ri gen tes que se apos -
sa ram do po der em 1964. To mou-se como exem plo
o Sis te ma de Exten são Uni ver si tá ria Ame ri ca na.
Pela via dos acor dos MEC/Usa id, aqui apor ta ram
inú me ros do cen tes e téc ni cos dos Esta dos Uni dos,
tra zen do pro pos tas que jul ga vam as mais efi ca zes,
no sen ti do de de fi ni ção de um mo de lo uni ver si tá rio
bra si le i ro.

A pri me i ra ex pe riên cia teve como ins ti tu i ção pi o -
ne i ra bá si ca de dis se mi na ção a Uni ver si da de Fe de ral 
de San ta Ma ria, por meio da qual, a par tir de 1969, se
pro ce deu a um am plo pro ces so de ins ta la ção de cur -
sos su pe ri o res fora da sede da ins ti tu i ção.

A idéia de in te ri o ri za ção de ati vi da des pró pri as
aos me i os aca dê mi cos tem, ain da, como pon tos de
re fe rên cia a ex pe riên cia dos Cen tros Ru ra is Uni ver -
si tá ri os de Tre i na men to e Ação Co mu ni tá ria, sur gi -
dos, a par tir de 1966, na Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de do Nor te, e a Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão, nas ci da em 1966, e que, des de o co me -
ço, con so an te com o es pí ri to da épo ca, bus cou uma
iden ti fi ca ção de seus ob je ti vos com os da co mu ni da -
de ma ra nhen se, es pe ci al men te pela in ten si fi ca ção
de ações na li nha da ex ten são uni ver si tá ria. Em âm -
bi to es ta du al, não se pode de i xar de men ci o nar a ex -
pe riên cia da Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta –
Unesp.

Como não se pode afir mar que es ses pro je tos
fra cas sa ram, por ou tro lado, tam bém, não se pode di -
zer que a in te ri o ri za ção é uma re a li da de. O ma i or nú -
me ro de va gas no en si no su pe ri or, bem como os pe di -
dos pela aber tu ra de no vas va gas, con cen tram-se
nas Re giões Sul e Su des te. Assim, por exem plo, en -
quan to que nas Re giões Sul e Su des te, o sis te ma uni -
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ver si tá rio, aí in clu í das uni ver si da des pú bli cas e pri va -
das, ofe re ce, atu al men te, dez va gas para cada gru po
de cem jo vens, en tre 17 e 24 anos, nas Re giões Nor te 
e Cen tro-Oes te, ape nas cin co va gas es tão dis po ní ve -
is para es ses jo vens, de i xan do de fora da uni ver si da -
de, a cada ano, um gran de con tin gen te de po ten ci a is
com pe tên ci as, fun da men ta is para es sas re giões cujo
de sen vol vi men to sus ten tá vel re pre sen ta um de sa fio
pla ne tá rio.

Ora, o de se qui lí brio re gi o nal é ra zão di re ta do
de se qui lí brio no de sen vol vi men to. Não há como ne -
gar a re la ção en tre o de sen vol vi men to e a quan ti da de
de co nhe ci men to pos to à dis po si ção da so ci e da de
pe las suas uni da des ge ra do ras. Par ti cu lar men te,
quan do se fala em de sen vol vi men to sus ten tá vel, cuja
ca rac te rís ti ca prin ci pal é tro car a agres si vi da de no
tra to dos re cur sos na tu ra is pela so fis ti ca ção in te li gen -
te que per mi te o má xi mo de apro ve i ta men to de re cur -
sos dis po ní ve is.

O Cen tro-Oes te é uma Re gião de ecos sis te ma
di fe ren ci a do, com a con vi vên cia da Flo res ta Ama zô -
ni ca, do Cer ra do e do Pla nal to, de equi lí brio de li ca do
e que ne ces si ta de um téc ni cas es pe cí fi cas para o
seu de sen vol vi men to. E é cer to que não será pos sí vel 
re a li zar esse de sen vol vi men to sem que se jam co lo -
ca dos à dis po si ção da so ci e da de os me i os ne ces sá ri -
os ge ra dos, di re ta men te, da pes qui sa e da qua li fi ca -
ção dos re cur sos hu ma nos ”da“ e ”para“ nos sa re -
gião.

O pro je to pe da gó gi co que a UFMT pro põe-se
exe cu tar no Cam pus Uni ver si tá rio do Nor -
te-Mato-Gros sen se, está di re ci o na do nes se sen ti do,
bus ca a ar ti cu la ção, no pro ces so de for ma ção, da di -
men são téc ni co-ci en tí fi ca com a di men são po lí ti ca,
con tri bu in do para a for ma ção de pro fis si o na is com -
pro me ti dos com as ques tões téc ni cas, so ci a is e cul tu -
ra is da nos sa re gião.

Além des sas ra zões de na tu re za es tra té gi ca e
de cu nho pe da gó gi co, a cri a ção do Cam pus Uni ver si -
tá rio do Nor te-Mato-Gros sen se vai ao en con tro, tam -
bém, dos ob je ti vos do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção,
re cen te men te pro mul ga do, os qua is apon tam para à
ga ran tia cres cen te de va gas, tam bém nos ní ve is mais 
ele va dos de es co la ri da de, para cor res pon der às ne -
ces si da des da so ci e da de bra si le i ra como um todo. O
Pla no pre vê que, em dez anos, 30% dos jo vens en tre
18 e 24 anos de vem es tar na fa cul da de. Hoje, o per -
cen tu al é de 11%.

Há, ain da, um ou tro as pec to ex tre ma men te fa -
vo rá vel à cri a ção do Cam pus, que é a re du ção da dis -

tor ção en tre as va gas dis po ní ve is no en si no pri va do e
no en si no pú bli co. O Pla no Na ci o nal de Edu ca ção
pre vê que as uni ver si da des pú bli cas não de vem nun -
ca ter me nos do que 40% das va gas ofe re ci das no
País. Em 1997, 40% das va gas exis ten tes no en si no
su pe ri or eram pú bli cas – in clu in do es co las fe de ra is,
es ta du a is e mu ni ci pa is. No Cen so de 1998, o nú me ro
ba i xou para 38%.

Além da ques tão quan ti ta ti va, não se pode omi -
tir, tam bém, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão da qua -
li da de do en si no. Sabe-se, já há al gum tem po, que as
su ces si vas ava li a ções do Exa me Na ci o nal de Cur sos
têm con fir ma do o su pe ri or de sem pe nho da uni ver si -
da de pú bli ca so bre as pri va das. Re cen te men te, con -
for me a di vul ga ção dos úl ti mos re sul ta dos, caiu por
ter ra o úl ti mo mito a res pe i to da uni ver si da de pú bli ca.
Ao con trá rio do que se pen sa va, os es tu dan tes mais
ri cos não es tão ti ran do va gas de alu nos po bres nas
uni ver si da des man ti das pelo Po der Pú bli co. Esses
uni ver si tá ri os mais abo na dos, em ge ral, fre qüen tam
es co las pri va das. Em tor no de 70% dos es tu dan tes
vêm de la res em que a ren da fa mi li ar é de até 3.000
re a is. Me ta de dos uni ver si tá ri os com ple tou o en si no
mé dio em es co la pú bli ca. Qu a se 50% dos alu nos tra -
ba lham pelo me nos vin te ho ras por se ma na.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, são só li das
e abun dan tes as ra zões que jus ti fi cam a ini ci a ti va de
cri a ção do Cam pus Uni ver si tá rio da Re gião Nor -
te-Mato-Gros sen se. Con to, por tan to, com o apo io de
to dos para a con se cu ção des se Pro je to que tra rá, ine -
ga vel men te, enor me con tri bu i ção ao cres ci men to do
Esta do e à me lho ria da qua li da de de vida de sua po -
pu la ção, pos si bi li tan do-lhe o aces so ao en si no su pe -
ri or de qua li da de, con di ção in dis pen sá vel para a em -
pre ga bi li da de e o de sen vol vi men to.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com imen sa sa -
tis fa ção que ocu po o ple ná rio do Se na do Fe de ral para 
des ta car os 266 anos de eman ci pa ção po lí ti ca de Ni -
que lân dia, trans cor ri dos no úl ti mo dia 19 de mar ço.
Lo ca li za do na re gião nor te do Esta do de Go iás, a 400
km de Go iâ nia, o Mu ni cí pio tem sua eco no mia ba se a -
da na ex tra ção do ní quel, em fun ção das gran des ja zi -
das ali exis ten tes. 

O mi né rio não só foi o res pon sá vel pelo de sen -
vol vi men to da ci da de – em 1950 a po pu la ção era de
10.938 ha bi tan tes; hoje, são 38.522 ha bi tan tes –
como atra iu duas em pre sas que tor na ram-se as prin -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra 6 05495



ci pa is ge ra do ras de mão-de-obra da re gião: a Ní quel
To can tins e a Co de mi.

As ri que zas mi ne ra is de Ni que lân dia, to da via,
não se res trin gi ram ao ní quel. Ape sar de exis ti rem em 
es ca la in fe ri or, por mu i tos anos tam bém fo ram ex plo -
ra dos no Mu ni cí pio o ouro, xis to be tu mi no so, di a man -
te, már mo re, es ta nho, man ga nês, ba u xi ta, co bal to e
fer ro. De acor do com os en si na men tos da ge o lo gia,
es ses mi ne ra is es tão sis te ma ti ca men te as so ci a dos
ao ní quel. 

Srªs e Srs. Se na do res, o Mu ni cí pio de Ni que lân -
dia tem ain da vo ca ção para a agri cul tu ra, com des ta -
que para a pro du ção de mi lho, ar roz e fe i jão, uma das
ma i o res do Esta do. Essa di ver si fi ca ção de ati vi da des
pro por ci o nou equi lí brio na ba lan ça co mer ci al da ci da -
de, im pe din do que a ex tra ção do ní quel per ma ne ces -
se como a úni ca fon te ge ra do ra de ren da e
mão-de-obra.

Ex-dis tri to do an ti go Mu ni cí pio de Tra í ras, Ni -
que lân dia era cha ma da ini ci al men te de São José do
Alto To can tins. Das ele va ções que cer cam o Mu ni cí -
pio, des ta que para as ser ras do Inda iá, do Co cal, dos
Bor ges, da Man ti que i ra e do Ton go nhão, além dos
mor ros do Cha péu e Tira Cha péu.

Entre as fes tas re li gi o sas, cha ma aten ção a ro -
ma ria do Mu quém, uma das mais tra di ci o na is do
Esta do de Go iás. Dis tan te 45 km de Ni que lân dia, o lo -
cal re ce be mi lha res de fiéis to dos os anos en tre os
dias 10 a 15 de agos to. Ni que lân dia pro mo ve ain da a
Fes ta do Di vi no Espí ri to San to, de 25 de maio a 3 de
ju nho, e a Con ga da, em 25 de ju lho.

Srªs e Srs. Se na do res, a im plan ta ção do lago de 
Ser ra da Mesa mu dou o per fil tu rís ti co de Ni que lân dia 
e de ou tros Mu ni cí pi os da re gião, como Mi na çu e Uru -
a çu. To dos eles apro ve i tam-se hoje das inú me ras
van ta gens pro por ci o na das pelo lago, prin ci pal men te
em fun ção da gran de quan ti da de de tu ris tas que pas -
sa ram a des fru tar des se be ne fí cio, para am pli ar suas
di vi sas.

Di an te de tudo que aqui foi ex pos to so bre as po -
ten ci a li da des de Ni que lân dia, res ta-me pa ra be ni zar
os ha bi tan tes e o Pre fe i to Luiz Te i xe i ra Cha ves pe los
226 anos de eman ci pa ção po lí ti ca do Mu ni cí pio e de -
se jar-lhes mu i to mais pro gres so e de sen vol vi men to
nos anos que es tão por vir.

Era o que eu ti nha a di zer. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas so a ler o se guin te
ma ni fes to: 

MANIFESTO CONTRA A EXTINÇÃO
DA SUDENE

A Sudene é par te in te gran te da His tó -
ria do Bra sil re pu bli ca no. Sua cri a ção, na se -
gun da me ta de dos anos cin qüen ta, sim bo li -
zou a luta da so ci e da de bra si le i ra pela con -
quis ta da mo der ni da de. O pro ces so ini ci a do
com a Re vo lu ção de 1930, ten do na Era
Var gas seu con du tor, en con trou nos Anos
JK sua ex pres são de fi ni ti va. Era o Bra sil es -
for çan do-se por ser con tem po râ neo da His -
tó ria que o sé cu lo XX pro ta go ni za va. Um
país que co me ça va a acre di tar em si mes -
mo, a des co brir suas po ten ci a li da des e ca -
pa ci da de cri a do ra. Uma Na ção que prin ci pi -
a va a com pre en der o atra so e a mi sé ria
como fato so ci al, his to ri ca men te pro du zi do,
que exi gia ser su pe ra do. Vi via-se, pois, um
mo men to pri vi le gi a do de nos sa tra je tó ria
como Na ção e Esta do: to ma va-se a His tó ria
pe las mãos, im pul si o na do pelo so nho de
cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta e
de mo crá ti ca, agin do vi go ro sa men te em prol
do de sen vol vi men to, que ha ve ria de mi ni mi -
zar os de se qui lí bri os so ci a is e re gi o na is.

A Sudene é polo cen tral des sa His tó -
ria. Daí, er ra rem – e er ra rem pro fun da men te 
– os que, por des co nhe ci men to his tó ri co ou
mera ar ro gân cia, iden ti fi cam-na como sim -
ples agên cia de fo men to, ór gão da bu ro cra -
cia do Esta do ou tão- so men te um con se lho
onde téc ni cos dis cu tem pro je tos vol ta dos
para o de sen vol vi men to re gi o nal. Ela é isso
e mu i to mais. Ala van ca po de ro sa a im pul si o -
nar a trans for ma ção da pa i sa gem so ci al e
eco nô mi ca do Nor des te, esse mes mo Nor -
des te que sus ten tou o pro je to eco nô mi co
que ga ran tiu os pri me i ros sé cu los de co lo ni -
za ção do Bra sil, a SUDENE é, mu i to pro va -
vel men te, o em ble ma ma i or da luta da mo -
der ni za ção do País, en ce ta da pe los bra si le i -
ros, sob a li de ran ça do gran de es ta dis ta
Jus ce li no Ku bits chek, e que não pa rou no
tem po.

A Sudene con tri bu iu, em mu i to, para a
cons tru ção da nova His tó ria bra si le i ra. Extin -
guí-la sig ni fi ca ace i tar a tese – ab sur da – de 
que as de si gual da des fo ram ven ci das en tre
nós. 

Even tu a is des vi os ou equí vo cos por -
ven tu ra exis ten tes em sua atu a ção po dem e 
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devem ser apurados e convenientemente
punidos; jamais, todavia, poderão justificar a
pena de morte de uma instituição vitoriosa.

O Nordeste não aspira nada mais que
justiça. Não precisa da comiseração ou da
piedade de quem quer que seja. Apenas
exige que não coloquem obstáculos ao seu
desenvolvimento. A Sudene sempre foi o
instrumento eficaz, técnica e financeiramen-
te, para a consecução desse legítimo objeti-
vo. Extinguí-la será atitude politicamente
inadequada, economicamente injustificável
e tecnicamente insustentável.

O Brasil, que, com a independência,
conseguiu a proeza de manter sua integri-
dade territorial e cultural, não admite apartar
irmãos do processo de desenvolvimento na-
cional. O Brasil não aceitará esse crime

que, ferindo de morte a Sudene, atingirá o
Nordeste e toda a nacionalidade.

Brasília, 4 de abril de 2001.
Dia Nacional da luta contra a extin -

ção da Sudene .

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –

O Srs. Senadores Osmar Dias e Carlos Bezerra envi-
aram à Mesa proposições que, em face do disposto
no art. 235, inciso III, letra a, do Regimento Interno,
serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 09
minutos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 30ª Ses são Não De li be ra ti va
em 6 de abril de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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

Nº 192, de 2001 – CN (nº 299/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 23 de mar ço de
2001, que abre aos Orça men tos fis cal e da Se gu ri da -
de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen -
da e do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci -
al, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$ 15.
795.458,00 (quin ze mi lhões, se te cen tos e no ven ta e
cin co mil, qua tro cen tos e cin qüen ta e oito re a is), para
re for ço das do ta ções con sig na das nos or ça men tos
vi gen tes. 

Nº 193, de 2001 – CN (nº 300/2001, na ori gem),
en ca mi nhan do có pia do De cre to de 27 de mar ço de
2001, 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 R$ 1.093.075,00 (um mi lhão, no ven ta e três
mil, se ten ta e cin co re a is), para re for ço das do ta ções
con sig na das no or ça men to vi gen te. 

Nº 194, de 2001 (nº 301/2001, na ori gem), en ca -
mi nhan do có pia do De cre to de 28 de mar ço de 2001,
que abre ao Orça men to Fis cal da União cré di to su ple -
men tar no va lor de R$ 5.000.000,00 (cin co mi lhões de 
re a is), em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, para re for ço
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to. 

Nº 195, de 2001 (nº 311/2001, na ori gem), en ca -
mi nhan do có pia do De cre to de 29 de mar ço de 2001,
que abre ao Orça men to de Inves ti men to, em fa vor da
Com pa nhia Do cas do Ce a rá, cré di to su ple men tar no
va lor de R$339.000,00 (tre zen tos e trin ta e nove mil
re a is), para os fins que es pe ci fi ca. 

As men sa gens nºs 192 à 195, de 2001-CN vão à 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

 MATÉRIAS RECEBIDAS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181, DE 1989

(Nº 5.788/90, na que la Casa)

Re gu la men ta os arts. 182 e 183 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, es ta be le ce di re tri -
zes ge ra is da Po lí ti ca Urba na e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Di re tri zes Ge ra is

Art. 1º Na exe cu ção da Po lí ti ca Urba na, de que
tra tam os arts. 182 e 183 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
será apli ca do o pre vis to nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para to dos os efe i tos, esta lei,
de no mi na da Esta tu to da Ci da de, es ta be le ce nor mas
de or dem pú bli ca e in te res se so ci al que re gu lam o
uso da pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo,
da se gu ran ça e do bem-estar dos ci da dãos, bem
como do equi lí brio am bi en tal.

Art. 2º A Po lí ti ca Urba na tem por ob je ti vo or de -
nar o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da
ci da de e da pro pri e da de ur ba na, me di an te as se guin -
tes di re tri zes ge ra is:
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I – ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is,
en ten di do como o di re i to à ter ra ur ba na, à mo ra dia,
ao sa ne a men to am bi en tal, à in fra-estrutura ur ba na,
ao trans por te e ser vi ços pú bli cos, ao tra ba lho e ao la -
zer, para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções;

II – ges tão de mo crá ti ca por meio da par ti ci pa -
ção da po pu la ção e de as so ci a ções re pre sen ta ti vas
dos vá ri os seg men tos da co mu ni da de na for mu la ção,
exe cu ção e acom pa nha men to de pla nos, pro gra mas
e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no;

III – co o pe ra ção en tre os go ver nos, a ini ci a ti va pri -
va da e os de ma is se to res da so ci e da de no pro ces so de
ur ba ni za ção, em aten di men to ao in te res se so ci al;

IV – pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci -
da des, da dis tri bu i ção es pa ci al da po pu la ção e das
ati vi da des eco nô mi cas do mu ni cí pio e do ter ri tó rio
sob sua área de in fluên cia, de modo a evi tar e cor ri gir
as dis tor ções do cres ci men to ur ba no e seus efe i tos
ne ga ti vos so bre o meio am bi en te;

V – ofer ta de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni -
tá ri os, trans por te e ser vi ços pú bli cos ade qua dos aos
in te res ses e ne ces si da des da po pu la ção e às ca rac -
te rís ti cas lo ca is;

VI – or de na ção e con tro le do uso do solo, de for -
ma a evi tar:

a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;
b) a pro xi mi da de de usos in com pa tí ve is ou in -

con ve ni en tes;
c) o par ce la men to do solo, a edi fi ca ção ou o uso

ex ces si vos ou ina de qua dos em re la ção à in -
fra-estrutura ur ba na;

d) a ins ta la ção de em pre en di men tos ou ati vi da -
des que pos sam fun ci o nar como pó los ge ra do res de
trá fe go, sem a pre vi são da in fra-estrutura cor res pon -
den te;

e) a re ten ção es pe cu la ti va de imó vel ur ba no,
que re sul te na sua su bu ti li za ção ou não-utilização;

f) a de te ri o ra ção das áre as ur ba ni za das;
g) a po lu i ção e a de gra da ção am bi en tal;
VII – in te gra ção e com ple men ta ri da de en tre as

ati vi da des ur ba nas e ru ra is, ten do em vis ta o de sen -
vol vi men to so ci o e co nô mi co do mu ni cí pio e do ter ri tó -
rio sob sua área de in fluên cia;

VIII – ado ção de pa drões de pro du ção e con su -
mo de bens e ser vi ços e de ex pan são ur ba na com pa -
tí ve is com os li mi tes da sus ten ta bi li da de am bi en tal,
so ci al e eco nô mi ca do mu ni cí pio e do ter ri tó rio sob
sua área de in fluên cia;

IX – jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus de -
cor ren tes do pro ces so de ur ba ni za ção;

X – ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca
eco nô mi ca, tri bu tá ria e fi nan ce i ra e dos gas tos pú bli -
cos aos ob je ti vos do de sen vol vi men to ur ba no, de
modo a pri vi le gi ar os in ves ti men tos ge ra do res de
bem-estar ge ral e a fru i ção dos bens pe los di fe ren tes
seg men tos so ci a is;

XI – re cu pe ra ção dos in ves ti men tos do Po der
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção de imó -
ve is ur ba nos;

XII – pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
meio am bi en te na tu ral e cons tru í do, do pa tri mô nio cul -
tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, pa i sa gís ti co e ar que o ló gi co;

XIII – au diên cia do Po der Pú bli co mu ni ci pal e da
po pu la ção in te res sa da nos pro ces sos de im plan ta -
ção de em pre en di men tos ou ati vi da des com efe i tos
po ten ci al men te ne ga ti vos so bre o meio am bi en te na -
tu ral ou cons tru í do, o con for to ou a se gu ran ça da po -
pu la ção;

XIV – re gu la ri za ção fun diá ria e ur ba ni za ção de
áre as ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da me di -
an te o es ta be le ci men to de nor mas es pe ci a is de ur ba -
ni za ção, uso e ocu pa ção do solo e edi fi ca ção, con si -
de ra das a si tu a ção so ci o e co nô mi ca da po pu la ção e
as nor mas am bi en ta is;

XV – sim pli fi ca ção da le gis la ção de par ce la -
men to, uso e ocu pa ção do solo e das nor mas edi lí ci -
as, com vis tas a per mi tir a re du ção dos cus tos e o au -
men to da ofer ta dos lo tes e uni da des ha bi ta ci o na is;

XVI – iso no mia de con di ções para os agen tes
pú bli cos e pri va dos na pro mo ção de em pre en di men -
tos e ati vi da des re la ti vos ao pro ces so de ur ba ni za -
ção, aten di do o in te res se so ci al.

Art. 3º Com pe te à União, en tre ou tras atri bu i -
ções de in te res se da Po lí ti ca Urba na:

I – le gis lar so bre nor mas ge ra is de di re i to ur ba -
nís ti co;

II – le gis lar so bre nor mas para a co o pe ra ção en -
tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os em re la ção à Po lí ti ca Urba na, ten do em vis ta o
equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem–es tar em
âm bi to na ci o nal;

III – pro mo ver, por ini ci a ti va pró pria e em con jun -
to com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
pro gra mas de cons tru ção de mo ra di as e a me lho ria
das con di ções ha bi ta ci o na is e de sa ne a men to bá si co;

IV – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;

V – ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi -
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al.
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CAPÍTULO II
Dos Instru men tos da Po lí ti ca Urba na

Se ção I
Dos ins tru men tos em ge ral

Art.  4º Para os fins des ta lei, se rão uti li za dos,
en tre ou tros ins tru men tos:

I – pla nos na ci o na is, re gi o na is e es ta du a is de
or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al;

II – pla ne ja men to das re giões me tro po li ta nas,
aglo me ra ções ur ba nas e mi cror re giões;

III – pla ne ja men to mu ni ci pal, em es pe ci al:
a) Pla no Di re tor;
b) dis ci pli na do par ce la men to, do uso e da ocu -

pa ção do solo;
c) zo ne a men to am bi en tal;
d) pla no plu ri a nu al;
e) di re tri zes or ça men tá ri as e or ça men to anu al;
f) ges tão or ça men tá ria par ti ci pa ti va;
g) pla nos, pro gra mas e pro je tos se to ri a is;
h) pla nos de de sen vol vi men to eco nô mi co e so -

ci al;
IV – ins ti tu tos tri bu tá ri os e fi nan ce i ros:
a) im pos to so bre a pro pri e da de pre di al e ter ri to -

ri al ur ba na;
b) con tri bu i ção de me lho ria;
c) in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros;
V – ins ti tu tos ju rí di cos e po lí ti cos:
a) de sa pro pri a ção;
b) ser vi dão ad mi nis tra ti va;
c) li mi ta ções ad mi nis tra ti vas;
d) tom ba men to de imó ve is ou de mo bi liá rio ur -

ba no;
e) ins ti tu i ção de uni da des de con ser va ção;
f) ins ti tu i ção de zo nas es pe ci a is de in te res se so -

ci al;
g) con ces são de di re i to real de uso;
h) con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra -

dia;
i) par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção com -

pul só ri os;
j) usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no;
l) di re i to de su per fí cie;
m) di re i to de pre emp ção;
n) ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de

al te ra ção de uso;
o) trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir;

p) ope ra ções ur ba nas con sor ci a das;
q) re gu la ri za ção fun diá ria;
r) as sis tên cia téc ni ca e ju rí di ca gra tu i ta para as

co mu ni da des e gru pos so ci a is me nos fa vo re ci dos;
s) re fe ren do po pu lar e ple bis ci to;
VI – es tu do pré vio de im pac to am bi en tal (EIA) e

es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça (EIV).
§ 1º Os ins tru men tos men ci o na dos nes te ar ti go

re gem– se pela le gis la ção que lhes é pró pria, ob ser -
va do o dis pos to nes ta lei.

§ 2º Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha bi ta -
ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór gãos
ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com atu a ção
es pe cí fi ca nes sa área, a con ces são de di re i to real de
uso de imó ve is pú bli cos po de rá ser con tra ta da co le ti -
va men te.

§ 3º Os ins tru men tos pre vis tos nes te ar ti go que
de man dam dis pên dio de re cur sos por par te do Po der
Pú bli co mu ni ci pal de vem ser ob je to de con tro le so ci al, 
ga ran ti da a par ti ci pa ção de co mu ni da des, mo vi men -
tos e en ti da des da so ci e da de ci vil.

Se ção II
Do par ce la men to, edi fi ca ção ou

uti li za ção com pul só ri os

Art. 5º Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca para área in clu í -
da no Pla no Di re tor po de rá 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 os do solo
ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do,
de ven do fi xar as con di ções e os pra zos para im ple -
men ta ção da re fe ri da obri ga ção.

§ 1º Con si de ra-se su bu ti li za do o imó vel:
I – cujo apro ve i ta men to seja in fe ri or ao mí ni mo

de fi ni do no Pla no Di re tor ou em le gis la ção dele de cor -
ren te;

II – uti li za do em de sa cor do com a le gis la ção ur -
ba nís ti ca ou am bi en tal.

§ 2º O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pelo Po der
Exe cu ti vo mu ni ci pal para o cum pri men to da obri ga -
ção, de ven do a no ti fi ca ção ser aver ba da no Car tó rio
de Re gis tro de Imó ve is.

§ 3º A no ti fi ca ção far-se-á:
I – por fun ci o ná rio do ór gão com pe ten te do Po -

der Pú bli co mu ni ci pal, ao pro pri e tá rio do imó vel ou,
no caso de este ser pes soa ju rí di ca, a quem te nha po -
de res de ge rên cia ge ral ou ad mi nis tra ção;

II – por edi tal quan do frus tra da, por três ve zes, a
ten ta ti va de no ti fi ca ção na for ma pre vis ta pelo in ci so I.

§ 4º Os pra zos a que se re fe re o ca put não po de -
rão ser in fe ri o res a:
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I – um ano, a par tir da no ti fi ca ção, para que seja
pro to co la do o pro je to no ór gão mu ni ci pal com pe ten te;

II – dois anos, a par tir da apro va ção do pro je to,
para ini ci ar as obras do em pre en di men to.

§ 5º Em em pre en di men tos de gran de por te, em
ca rá ter ex cep ci o nal, a lei mu ni ci pal es pe cí fi ca a que
se re fe re o ca put po de rá pre ver a con clu são em eta -
pas, as se gu ran do–se que o pro je to apro va do com -
pre en da o em pre en di men to como um todo.

Art. 6º. A trans mis são do imó vel, por ato in ter vi -
vos ou ca u sa mor tis, pos te ri or à data da no ti fi ca ção,
trans fe re as obri ga ções de par ce la men to, edi fi ca ção
ou uti li za ção pre vis tas no art. 5º, sem in ter rup ção de
qua is quer pra zos.

Se ção III
Do IPTU pro gres si vo no tem po

Art. 7º Em caso de des cum pri men to das con di -
ções e dos pra zos pre vis tos na for ma do ca put do art.
5º, ou não sen do cum pri das as eta pas pre vis tas no §
5º do art. 5º, o mu ni cí pio pro ce de rá à apli ca ção do
Impos to so bre a Pro pri e da de Pre di al e Ter ri to ri al
Urba na (IPTU) pro gres si vo no tem po, me di an te a ma -
jo ra ção da alí quo ta pelo pra zo de cin co anos con se -
cu ti vos.

§ 1º O va lor da alí quo ta a ser apli ca do a cada
ano será fi xa do na lei es pe cí fi ca a que se re fe re o ca -
put do art. 5º e não ex ce de rá a duas ve zes o va lor re -
fe ren te ao ano an te ri or, res pe i ta da a alí quo ta má xi ma
de quin ze por cen to.

§ 2º Caso a obri ga ção de par ce lar, edi fi car ou
uti li zar não es te ja aten di da em cin co anos, o mu ni cí -
pio man te rá a co bran ça pela alí quo ta má xi ma, até
que se cum pra a re fe ri da obri ga ção, ga ran ti da a prer -
ro ga ti va pre vis ta no art. 8º.

§ 3º É ve da da a con ces são de isen ções ou de
anis tia re la ti vas à tri bu ta ção pro gres si va de que tra ta
este ar ti go.

Se ção IV
Da de sa pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los

Art. 8º De cor ri dos cin co anos de co bran ça do
IPTU pro gres si vo sem que o pro pri e tá rio te nha cum -
pri do a obri ga ção de par ce la men to, edi fi ca ção ou uti -
li za ção, o mu ni cí pio po de rá pro ce der à de sa pro pri a -
ção do imó vel, com pa ga men to em tí tu los da dí vi da
pú bli ca.

§ 1º Os tí tu los da dí vi da pú bli ca te rão pré via
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e se rão res ga ta dos
no pra zo de até dez anos, em pres ta ções anu a is,

igua is e su ces si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de -
ni za ção e os ju ros le ga is de seis por cen to ao ano.

§ 2º O va lor real da in de ni za ção:
I – re fle ti rá o va lor da base de cál cu lo do IPTU,

des con ta do o mon tan te in cor po ra do em fun ção de
obras re a li za das pelo Po der Pú bli co na área onde o
mes mo se lo ca li za após a no ti fi ca ção de que tra ta o §
2º do art. 5º;

II – não com pu ta rá ex pec ta ti vas de ga nhos, lu -
cros ces san tes e ju ros com pen sa tó ri os.

§ 3º Os tí tu los de que tra ta este ar ti go não te rão

po der li be ra tó rio para pa ga men to de tri bu tos.

§ 4º O Mu ni cí pio pro ce de rá ao ade qua do apro -
ve i ta men to do imó vel no pra zo má xi mo de cin co anos, 
con ta do a par tir da sua in cor po ra ção ao pa tri mô nio
pú bli co.

§ 5º O apro ve i ta men to do imó vel po de rá ser efe -
ti va do di re ta men te pelo Po der Pú bli co ou por meio de
ali e na ção ou con ces são a ter ce i ros, ob ser van do-se,
nes tes ca sos, o de vi do pro ce di men to li ci ta tó rio.

§ 6º Fi cam man ti das para o ad qui ren te de imó vel
nos ter mos do § 5º as mes mas obri ga ções de par ce la -
men to, edi fi ca ção ou uti li za ção pre vis tas no art. 5º.

Se ção V
Da usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no

Art. 9º Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos, por cin co anos, inin ter rup ta men te e
sem opo si ção, uti li zan do-a para sua mo ra dia ou de
sua fa mí lia, ad qui rir-lhe-á o do mí nio, des de que não
seja pro pri e tá rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O tí tu lo de do mí nio será con fe ri do ao ho -
mem ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te
do es ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será
re co nhe ci do ao mes mo pos su i dor mais de uma vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 10. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos 
e cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la -
ção de ba i xa ren da para sua mo ra dia, por cin co anos,
inin ter rup ta men te e sem opo si ção, onde não for pos -
sí vel iden ti fi car os ter re nos ocu pa dos por cada pos su -
i dor, são sus cep tí ve is de se rem usu ca pi das co le ti va -
men te, des de que os pos su i do res não se jam pro pri e -
tá ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.
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§ 1º O pos su i dor pode, para o fim de con tar o
pra zo exi gi do por este ar ti go, acres cen tar sua pos se à 
de seu an te ces sor, con tan to que am bas se jam con tí -
nu as.

§ 2º A usu ca pião es pe ci al co le ti va de imó vel ur -
ba no será de cla ra da pelo Juiz, me di an te sen ten ça, a
qual ser vi rá de tí tu lo para re gis tro no Car tó rio de Re -
gis tro de Imó ve is.

§ 3º O Na sen ten ça, o Juiz atri bu i rá igual fra ção

ide al de ter re no a cada pos su i dor, in de pen den -
te men te da di men são do ter re no que cada um ocu pe,
sal vo hi pó te se de acor do es cri to en tre os con dô mi -
nos, es ta be le cen do fra ções ide a is di fe ren ci a das.

§ 4º o con do mí nio es pe ci al cons ti tu í do é in di vi -
sí vel, não sen do pas sí vel de ex tin ção, sal vo de li be ra -
ção fa vo rá vel to ma da por, no mí ni mo, dois ter ços dos
con dô mi nos, no caso de exe cu ção de ur ba ni za ção
pos te ri or à cons ti tu i ção do con do mí nio.

§ 5º As de li be ra ções re la ti vas à ad mi nis tra ção
do con do mí nio es pe ci al se rão to ma das por ma i o ria
de vo tos dos con dô mi nos pre sen tes, obri gan do tam -
bém os de ma is, dis cor dan tes ou au sen tes.

Art. 11. Na pen dên cia da ação de usu ca pião es -
pe ci al ur ba na, fi ca rão so bres ta das qua is quer ou tras
ações, pe ti tó ri as ou pos ses só ri as, que ve nham a ser
pro pos tas re la ti va men te ao imó vel usu ca pi en do.

Art. 12. São par tes le gí ti mas para a pro po si tu ra
da ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na:

I – o pos su i dor, iso la da men te ou em li tis con sór -
cio ori gi ná rio ou su per ve ni en te;

II – os pos su i do res, em es ta do de com pos se;

III – como subs ti tu to pro ces su al, a as so ci a ção de

mo ra do res da co mu ni da de, re gu lar men te
cons ti tu í da, com per so na li da de ju rí di ca, des de que
ex pli ci ta men te au to ri za da pe los re pre sen ta dos.

§ 1º Na ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na é
obri ga tó ria a in ter ven ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º O au tor terá os be ne fí ci os da jus ti ça e da
as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta, in clu si ve pe ran te o
Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 13. A usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no 
po de rá ser in vo ca da como ma té ria de de fe sa, va len -
do a sen ten ça que a re co nhe cer como tí tu lo para re -
gis tro no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 14. Na ação ju di ci al de usu ca pião es pe ci al
de imó vel ur ba no, o rito pro ces su al a ser ob ser va do
é o su má rio.

Se ção VI
Da con ces são de uso es pe ci al

para fins de mo ra dia

Art. 15. Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos si tu a da em imó vel pú bli co, por cin co
anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção, uti li zan do–a 
para sua mo ra dia ou de sua fa mí lia, tem o di re i to à
con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra dia em
re la ção à re fe ri da área ou edi fi ca ção, des de que não
seja pro pri e tá rio ou con ces si o ná rio de ou tro imó vel
ur ba no ou ru ral.

§ 1º A con ces são de uso es pe ci al para fins de
mo ra dia será con fe ri da de for ma gra tu i ta ao ho mem
ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te do es -
ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será re -
co nhe ci do ao mes mo con ces si o ná rio mais de uma vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 16. Nas áre as ur ba nas com mais de du zen -
tos e cin qüen ta me tros qua dra dos si tu a das em imó vel 
pú bli co, ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da para
sua mo ra dia, por cin co anos, inin ter rup ta men te e sem 
opo si ção, onde não for pos sí vel iden ti fi car os ter re nos 
ocu pa dos por cada pos su i dor, a con ces são de uso
es pe ci al para fins de mo ra dia será con fe ri da de for ma
co le ti va, des de que os pos su i do res não se jam con -
ces si o ná ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam–se no caso de que tra -
ta o ca put, no que cou ber, as dis po si ções dos § 1º a 5º 
do art. 10.

Art. 17. No caso de ocu pa ção em área de ris co,
o Po der Pú bli co ga ran ti rá ao pos su i dor o exer cí cio do
di re i to de que tra tam os arts. 15 e 16 em ou tro lo cal.

Art. 18. O tí tu lo de con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia será ob ti do pela via ad mi nis tra ti -
va pe ran te o ór gão com pe ten te da Admi nis tra ção Pú -
bli ca ou, em caso de re cu sa ou omis são des te, pela
via ju di ci al.

§ 1º Em caso de ação ju di ci al, a con ces são de
uso es pe ci al para fins de mo ra dia será de cla ra da pelo 
juiz, me di an te sen ten ça.

§ 2º O tí tu lo con fe ri do por via ad mi nis tra ti va ou a
sen ten ça ju di ci al ser vi rão para efe i to de re gis tro no
Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.
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§ 3º Apli cam–se à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia, no que cou ber, as dis po si ções
es ta be le ci das nos arts. 11, 12 e 13.

Art. 19. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia é trans fe rí vel por ato in ter vi vos
ou ca u sa mor tis.

Art. 20. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia ex tin gue–se, re tor nan do o imó -
vel ao do mí nio pú bli co, no caso de:

I – o con ces si o ná rio dar ao imó vel des ti na ção
di ver sa da mo ra dia para si ou sua fa mí lia;

II – os con ces si o ná ri os re mem bra rem seus imó -
ve is.

Pa rá gra fo úni co. A ex tin ção de que tra ta este ar -
ti go será aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve -
is, por meio de de cla ra ção con subs tan ci a da do Po der
Pú bli co con ce den te.

Se ção VII
Do di re i to de su per fí cie

Art. 21. O pro pri e tá rio ur ba no po de rá con ce der a 
ou trem o di re i to de su per fí cie do seu ter re no, por tem -
po de ter mi na do ou in de ter mi na do, me di an te es cri tu ra 
pú bli ca re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

§ 1º O di re i to de su per fí cie abran ge o di re i to de
uti li zar o solo, o sub so lo ou o es pa ço aé reo re la ti vo ao 
ter re no, na for ma es ta be le ci da no con tra to res pec ti vo, 
aten di da a le gis la ção ur ba nís ti ca.

§ 2º A con ces são do di re i to de su per fí cie po de rá 
ser gra tu i ta ou one ro sa.

§ 3º o su per fi ciá rio res pon de rá in te gral men te
pe los en car gos e tri bu tos que in ci di rem so bre a pro -
pri e da de su per fi ciá ria, ar can do, ain da, pro por ci o nal -
men te à sua par ce la de ocu pa ção efe ti va, com os en -
car gos e tri bu tos so bre a área ob je to da con ces são do 
di re i to de su per fí cie, sal vo dis po si ção em con trá rio do 
contrato res pec ti vo.

§ 4º o di re i to de su per fí cie pode ser trans fe ri do a
ter ce i ros, obe de ci dos os ter mos do con tra to res pec ti vo.

§ 5º Por mor te do su per fi ciá rio, os seus di re i tos
trans mi tem–se a seus her de i ros.

Art. 22. Em caso de ali e na ção do ter re no, ou do
di re i to de su per fí cie, o su per fi ciá rio e o pro pri e tá rio,
res pecti va men te, te rão di re i to de pre fe rên cia, em
igual da de de con di ções à ofer ta de ter ce i ros.

Art. 23. Extin gue-se o di re i to de su per fí cie:
I – pelo ad ven to do ter mo;
II – pelo des cum pri men to das obri ga ções con -

tra tu a is as su mi das pelo su per fi ciá rio.

Art. 24. Extin to o di re i to de su per fí cie, o pro pri e -
tá rio re cu pe ra rá o ple no do mí nio do ter re no, bem
como das aces sões e ben fe i to ri as in tro du zi das no
imó vel, in de pen den te men te de in de ni za ção, se as
par tes não hou ve rem es ti pu la do o con trá rio no res -
pec ti vo con tra to.

§ 1º Antes do ter mo fi nal do con tra to, ex tin -
guir-se–á o di re i to de su per fí cie se o su per fi ciá rio der
ao ter re no des ti na ção di ver sa da que la para a qual for
con ce di da.

§ 2º A ex tin ção do di re i to de su per fí cie será
aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Se ção VIII
Do Di re i to de Pre emp ção

Art. 25. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
imó vel ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre par -
ti cu la res.

§ 1º Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
de li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i to de pre -
emp ção e fi xa rá pra zo de vi gên cia, não su pe ri or a cin -
co anos, re no vá vel a par tir de um ano após o de cur so
do pra zo ini ci al de vi gên cia.

§ 2º O di re i to de pre emp ção fica as se gu ra do du -
ran te o pra zo de vi gên cia fi xa do na for ma do 1º, in de -
pen den te men te do nú me ro de ali e na ções re fe ren tes
ao mes mo imó vel.

Art. 26. O di re i to de pre emp ção será exer ci do
sem pre que o Po der Pú bli co ne ces si tar de áre as
para:

I – re gu la ri za ção fun diá ria;
II – exe cu ção de pro gra mas e pro je tos ha bi ta ci -

o na is de in te res se so ci al;
III – cons ti tu i ção de re ser va fun diá ria;
IV – or de na men to e di re ci o na men to da ex pan -

são ur ba na;
V – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co -

mu ni tá ri os;
VI – cri a ção de es pa ços pú bli cos de la zer e áre -

as ver des;
VII – cri a ção de uni da des de con ser va ção ou

pro te ção de ou tras áre as de in te res se am bi en tal;
VIII – pro te ção de áre as de in te res se his tó ri co,

cul tu ral ou pa i sa gís ti co;
IX – ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou de

uti li da de pú bli ca, de fi ni das no Pla no Di re tor.
Pa rá gra fo úni co. A lei mu ni ci pal pre vis ta no § 1º

do art. 25 de ve rá en qua drar cada área em que in ci di rá 
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o di re i to de pre emp ção em uma ou mais das fi na li da -
des enu me ra das por este ar ti go.

Art. 27. O pro pri e tá rio de ve rá no ti fi car sua in ten -
ção de ali e nar o imó vel, para que o mu ni cí pio, no pra -
zo má xi mo de trin ta dias, ma ni fes te por es cri to seu in -
te res se em com prá–lo.

§ 1º À no ti fi ca ção men ci o na da no ca put será
ane xa da pro pos ta de com pra as si na da por ter ce i ro in -
te res sa do na aqui si ção do imó vel, da qual cons ta rão
pre ço, con di ções de pa ga men to e pra zo de va li da de.

§ 2º O mu ni cí pio fará pu bli car, em ór gão ofi ci al e
em pelo me nos um jor nal lo cal ou re gi o nal de gran de
cir cu la ção, edi tal de avi so da no ti fi ca ção re ce bi da nos 
ter mos do ca put e da in ten ção de aqui si ção do imó vel
nas con di ções da pro pos ta apre sen ta da.

§ 3º Trans cor ri do o pra zo men ci o na do no ca put
sem ma ni fes ta ção, fica o pro pri e tá rio au to ri za do a re -
a li zar a ali e na ção para ter ce i ros, nas con di ções da
pro pos ta apre sen ta da.

§ 4º Con cre ti za da a ven da a ter ce i ro, o pro pri e -
tá rio fica obri ga do a apre sen tar ao mu ni cí pio, no pra -
zo de trin ta dias, có pia do ins tru men to pú bli co de ali e -
na ção do imó vel.

§ 5º A ali e na ção pro ces sa da em con di ções di ver -
sas da pro pos ta apre sen ta da é nula de ple no di re i to.

§ 6º Ocor ri da a hi pó te se pre vis ta no § 5º, o mu ni -
cí pio po de rá ad qui rir o imó vel pelo va lor da base de
cál cu lo do IPTU ou pelo va lor in di ca do na pro pos ta
apre sen ta da, se este for in fe ri or àque le.

Se ção IX
Da Ou tor ga One ro sa do Di re i to de Cons tru ir

Art. 28. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is o di re i to de cons tru ir po de rá ser exer ci do aci ma
do co e fi ci en te de apro ve i ta men to bá si co ado ta do, me -
di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá rio.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, co e fi ci en te de
apro ve i ta men to é a re la ção en tre a área edi fi cá vel e a
área do ter re no.

§ 2º O Pla no Di re tor po de rá fi xar co e fi ci en te de
apro ve i ta men to bá si co úni co para toda a zona ur ba na 
ou di fe ren ci a do para áre as es pe cí fi cas den tro da
zona ur ba na.

§ 3º O Pla no Di re tor de fi ni rá os li mi tes má xi mos
a se rem atin gi dos pe los co e fi ci en tes de apro ve i ta -
men to, con si de ran do a pro por ci o na li da de en tre a in -
fra-estrutura exis ten te e o au men to de den si da de es -
pe ra do em cada área.

Art. 29. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is po de rá ser per mi ti da al te ra ção de uso do solo,

me di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá -
rio.

Art. 30. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca es ta be le ce rá as 
con di ções a se rem ob ser va das para a ou tor ga one ro -
sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de uso, de ter -
mi nan do:

I – a fór mu la de cál cu lo para a co bran ça;
II – os ca sos pas sí ve is de isen ção do pa ga men -

to da ou tor ga;
III – a con tra par ti da do be ne fi ciá rio.
Art. 31. Os re cur sos au fe ri dos com a ado ção da

ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção
de uso se rão apli ca dos com as fi na li da des pre vis tas
nos in ci sos I a IX do art. 26.

Se ção X
Das ope ra ções ur ba nas con sor ci a das

Art. 32. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca, ba se a da no
Pla no Di re tor, po de rá de li mi tar área para apli ca ção de 
ope ra ções con sor ci a das.

§ 1º Con si de ra-se ope ra ção ur ba na con sor ci a -
da o con jun to de in ter ven ções e me di das co or de na -
das pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, com a par ti ci pa ção
dos pro pri e tá ri os, mo ra do res, usuá ri os per ma nen tes
e in ves ti do res pri va dos, com o ob je ti vo de al can çar
em uma área trans for ma ções ur ba nís ti cas es tru tu ra -
is, me lho ri as so ci a is e a va lo ri za ção am bi en tal.

§ 2º Po de rão ser pre vis tas nas ope ra ções ur ba -
nas con sor ci a das, en tre ou tras me di das:

I – a mo di fi ca ção de ín di ces e ca rac te rís ti cas de
par ce la men to, uso e ocu pa ção do solo e sub so lo,
bem como al te ra ções das nor mas edi lí ci as, con si de -
ra do o im pac to am bi en tal de las de cor ren te;

II – a re gu la ri za ção de cons tru ções, re for mas ou 
am pli a ções exe cu ta das em de sa cor do com a le gis la -
ção vi gen te.

Art. 33. Da lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção 
ur ba na con sor ci a da cons ta rá o pla no de ope ra ção ur -
ba na con sor ci a da, con ten do, no mí ni mo:

I – de fi ni ção da área a ser atin gi da;
II – pro gra ma bá si co de ocu pa ção da área;
III – pro gra ma de aten di men to eco nô mi co e so -

ci al para a po pu la ção di re ta men te afe ta da pela ope ra -
ção;

IV – fi na li da des da ope ra ção;
V – es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça;
VI – con tra par ti da a ser exi gi da dos pro pri e tá ri -

os, usuá ri os per ma nen tes e in ves ti do res pri va dos em
fun ção da uti li za ção dos be ne fí ci os pre vis tos nos in ci -
sos I e II do § 2º do art. 32;
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VII – for ma de con tro le da ope ra ção, obri ga to ri a -
men te com par ti lha do com re pre sen ta ção da so ci e da -
de ci vil.

§ 1º Os re cur sos ob ti dos pelo Po der Pú bli co mu -
ni ci pal na for ma do in ci so VI des te ar ti go se rão apli ca -
dos ex clu si va men te na pró pria ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

§ 2º A par tir da apro va ção da lei es pe cí fi ca de
que tra ta o ca put, são nu las as li cen ças e au to ri za -
ções a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal ex pe di das
em de sa cor do com o pla no de ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

Art. 34. A lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção
ur ba na con sor ci a da po de rá pre ver a emis são pelo
Mu ni cí pio de quan ti da de de ter mi na da de cer ti fi ca dos
de po ten ci al adi ci o nal de cons tru ção, que se rão ali e -
na dos em le i lão ou uti li za dos di re ta men te no pa ga -
men to das obras ne ces sá ri as à pró pria ope ra ção.

§ 1º Os cer ti fi ca dos de po ten ci al adi ci o nal de
cons tru ção se rão li vre men te ne go ci a dos, mas con -
ver sí ve is em di re i to de cons tru ir uni ca men te na área
ob je to da ope ra ção.

§ 2º Apre sen ta do pe di do de li cen ça para cons -
tru ir, o cer ti fi ca do de po ten ci al adi ci o nal será uti li za do
no pa ga men to da área de cons tru ção que su pe re os
pa drões es ta be le ci dos pela le gis la ção de uso e ocu -
pa ção do solo, até o li mi te fi xa do pela lei es pe cí fi ca
que apro var a ope ra ção ur ba na con sor ci a da.

Se ção XI
Da trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir

Art. 35. Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
po de rá au to ri zar o pro pri e tá rio de imó vel ur ba no, pri -
va do ou pú bli co, a exer cer em ou tro lo cal, ou ali e nar,
me di an te es cri tu ra pú bli ca, o di re i to de cons tru ir pre -
vis to no Pla no Di re tor ou em le gis la ção ur ba nís ti ca
dele de cor ren te, quan do o re fe ri do imó vel for con si de -
ra do ne ces sá rio para fins de:

I – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os;

II – pre ser va ção, quan do o imó vel for con si de ra -
do de in te res se his tó ri co, am bi en tal, pa i sa gís ti co, so -
ci al ou cul tu ral;

III – ser vir a pro gra mas de re gu la ri za ção fun diá -
ria, ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por po pu la ção de 
ba i xa ren da e ha bi ta ção de in te res se so ci al.

§ 1º A mes ma fa cul da de po de rá ser con ce di da
ao pro pri e tá rio que doar ao Po der Pú bli co seu imó vel,
ou par te dele, para os fins pre vis tos nos in ci sos I a III
do ca put.

§ 2º A lei mu ni ci pal re fe ri da no ca put es ta be le -
ce rá as con di ções re la ti vas à apli ca ção da trans fe rên -
cia do di re i to de cons tru ir.

Se ção XII
Do es tu do de im pac to de vi zi nhan ça

Art. 36. Lei mu ni ci pal de fi ni rá os em pre en di men -
tos e ati vi da des pri va dos ou pú bli cos em área ur ba na
que de pen de rão de ela bo ra ção de es tu do pré vio de
im pac to de vi zi nhan ça (EIV) para ob ter as li cen ças ou 
au to ri za ções de cons tru ção, am pli a ção ou fun ci o na -
men to a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal.

Art. 37. O EIV será exe cu ta do de for ma a con -
tem plar os efe i tos po si ti vos e ne ga ti vos do em pre en -
di men to ou ati vi da de quan to à qua li da de de vida da
po pu la ção re si den te na área e suas pro xi mi da des, in -
clu in do a aná li se, no mí ni mo, das se guin tes ques tões:

I – aden sa men to po pu la ci o nal;
II – equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
III – uso e ocu pa ção do solo;
IV – va lo ri za ção imo bi liá ria;
V – ge ra ção de trá fe go e de man da por trans por -

te pú bli co;
VI – ven ti la ção e ilu mi na ção;
VII – pa i sa gem ur ba na e pa tri mô nio na tu ral e

cul tu ral.
Pa rá gra fo úni co. Dar-se-á pu bli ci da de aos do cu -

men tos in te gran tes do EIV, que fi ca rão dis po ní ve is
para con sul ta, no ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co 
mu ni ci pal, por qual quer in te res sa do.

Art. 38. A ela bo ra ção do EIV não subs ti tui a ela -
bo ra ção e a apro va ção de es tu do pré vio de im pac to
am bi en tal (EIA), re que ri das nos ter mos da le gis la ção
am bi en tal.

CAPÍTULO III
Do Pla no Di re tor

Art. 39. A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun -
ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta -
is de or de na ção da ci da de ex pres sas no Pla no Di re -
tor, as se gu ran do o aten di men to das ne ces si da des
dos ci da dãos quan to à qua li da de de vida, à jus ti ça so -
ci al e ao de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi -
cas, res pe i ta das as di re tri zes pre vis tas no art. 2º.

Art. 40. O Pla no Di re tor, apro va do por lei mu ni ci -
pal, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de sen vol vi -
men to e ex pan são ur ba na.

§ 1º O Pla no Di re tor é par te in te gran te do pro -
ces so de pla ne ja men to mu ni ci pal, de ven do o pla no
plu ri a nu al, as di re tri zes or ça men tá ri as e o or ça men to
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anu al in cor po rar as di re tri zes e as pri o ri da des nele
con ti das.

§ 2º O Pla no Di re tor de ve rá en glo bar o ter ri tó rio
do Mu ni cí pio como um todo.

§ 3º A lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor de ve rá ser
re vis ta, pelo me nos, a cada dez anos;

§ 4º No pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Di re -
tor e na fis ca li za ção de sua im ple men ta ção, os Po de -
res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo mu ni ci pa is ga ran ti rão:

I – a pro mo ção de au diên ci as pú bli cas e de ba -
tes com a par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so ci a -
ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co mu -
ni da de;

II – a pu bli ci da de quan to aos do cu men tos e in -
for ma ções pro du zi dos;

III – o aces so de qual quer in te res sa do aos do cu -
men tos e in for ma ções pro du zi dos.

§ 5º É nula a lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor em
de sa cor do com o dis pos to no § 4º.

Art. 41. O Pla no Di re tor é obri ga tó rio para ci da -
des:

I – com mais de vin te mil ha bi tan tes;
II – in te gran tes de re giões me tro po li ta nas e

aglo me ra ções ur ba nas;
III – onde o Po der Pú bli co mu ni ci pal pre ten da

uti li zar os ins tru men tos pre vis tos no § 4º do art. 182
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

IV – in te gran tes de áre as de es pe ci al in te res se
tu rís ti co;

V – in se ri das na área de in fluên cia de em pre en -
di men tos ou ati vi da des com sig ni fi ca ti vo im pac to am -
bi en tal de âm bi to re gi o nal ou na ci o nal.

§ 1º No caso da re a li za ção de em pre en di men -
tos ou ati vi da des en qua dra dos no in ci so V do ca put,
os re cur sos téc ni cos e fi nan ce i ros para a ela bo ra ção
do Pla no Di re tor es ta rão in se ri dos en tre as me di das
de com pen sa ção ado ta das.

§ 2º No caso de ci da des com mais de qui nhen -
tos mil ha bi tan tes, de ve rá ser ela bo ra do um pla no de
trans por te ur ba no in te gra do, com pa tí vel com o Pla no
Di re tor ou nele in se ri do.

Art. 42. O Pla no Di re tor de ve rá con ter no mí ni mo:
I – a de li mi ta ção das áre as ur ba nas onde po de -

rá ser apli ca do o par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za -
ção com pul só ri os, con si de ran do a exis tên cia de in -
fra-estrutura e de de man da para uti li za ção, na for ma
do art. 5º;

II – dis po si ções re que ri das pe los arts. 25, 28,
29, 32 e 35;

III – sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.

CAPÍTULO IV
Da Ges tão De mo crá ti ca da Ci da de

Art. 43. Para ga ran tir a ges tão de mo crá ti ca da
ci da de, de ve rão ser uti li za dos, en tre ou tros, os se -
guin tes ins tru men tos:

I – ór gãos co le gi a dos de po lí ti ca ur ba na, nos ní -
ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;

II – de ba tes, au diên ci as e con sul tas pú bli cas;
III – con fe rên ci as so bre as sun tos de in te res se

ur ba no, nos ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;
IV – ini ci a ti va po pu lar de pro je to de lei e de pla nos, 

pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no;
V – re fe ren do po pu lar e ple bis ci to.
Art. 44. No âm bi to mu ni ci pal, a ges tão or ça men -

tá ria par ti ci pa ti va de que tra ta a alí nea f do in ci so III
do art. 4º des ta Lei in clu i rá a re a li za ção de de ba tes,
au diên ci as e con sul tas pú bli cas so bre as pro pos tas
do pla no plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e do or ça men to anu al, como con di ção obri ga tó ria
para sua apro va ção pela Câ ma ra Mu ni ci pal.

Art. 45. Os or ga nis mos ges to res das re giões me -
tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas in clu i rão obri ga tó -
ria e sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so -
ci a ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co -
mu ni da de, de modo a ga ran tir o con tro le di re to de suas
ati vi da des e o ple no exer cí cio da ci da da nia.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 46. O Po der Pú bli co mu ni ci pal po de rá fa cul tar
ao pro pri e tá rio de área atin gi da pela obri ga ção de que
tra ta o ca put do art. 4º, a re que ri men to des te, o es ta be -
le ci men to de con sór cio imo bi liá rio como for ma de vi a bi -
li za ção fi nan ce i ra do apro ve i ta men to do imó vel.

§ 1º Con si dera-se con sór cio imo bi liá rio a for ma
de vi a bi li za ção de pla nos de ur ba ni za ção ou edi fi ca -
ção por meio da qual o pro pri e tá rio trans fe re ao Po der 
Pú bli co mu ni ci pal seu imó vel e, após a re a li za ção das 
obras, re ce be, como pa ga men to, uni da des imo bi liá ri -
as de vi da men te ur ba ni za das ou edi fi ca das.

§ 2º O va lor das uni da des imo bi liá ri as a se rem
en tre gues ao pro pri e tá rio será cor res pon den te ao va -
lor do imó vel an tes da exe cu ção das obras, ob ser va -
do o dis pos to no § 2º do art. 8º.

Art. 47. Os tri bu tos so bre imó ve is ur ba nos, as sim
como as ta ri fas re la ti vas a ser vi ços pú bli cos ur ba nos,
se rão di fe ren ci a dos em fun ção do in te res se so ci al.

Art. 48. Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha -
bi ta ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com atu -
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a ção es pe ci fi ca nes sa área, os con tra tos de con ces -
são de di re i to real de uso de imó ve is pú bli cos:

I – te rão, para to dos os fins de di re i to, ca rá ter de
es cri tu ra pú bli ca, não se apli can do o dis pos to no in ci -
so II do art. 134 do Có di go Ci vil;

II – cons ti tu i rão tí tu lo de ace i ta ção obri ga tó ria
em ga ran tia de con tra tos de fi nan ci a men tos ha bi ta ci -
o na is.

Art. 49. Os Esta dos e Mu ni cí pi os te rão o pra zo
de no ven ta dias, a par tir da en tra da em vi gor des ta
Lei, para fi xar pra zos, por lei, para a ex pe di ção de di -
re tri zes de em pre en di men tos ur ba nís ti cos, apro va -
ção de pro je tos de par ce la men to e de edi fi ca ção, re a -
li za ção de vis to ri as e ex pe di ção de ter mo de ve ri fi ca -
ção e con clu são de obras.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do cum pri da a de ter mi -
na ção do ca put, fica es ta be le ci do o pra zo de ses sen -
ta dias para a re a li za ção de cada um dos re fe ri dos
atos ad mi nis tra ti vos, que va le rá até que os Esta dos e
Mu ni cí pi os dis po nham em lei de for ma di ver sa.

Art. 50. Os Mu ni cí pi os que es te jam en qua dra -
dos na obri ga ção pre vis ta nos in ci sos I e II do art. 41
que não te nham Pla no Di re tor apro va do na data de
en tra da em vi gor des ta Lei, de ve rão apro vá—lo no
pra zo de cin co anos.

Art. 51. Para os efe i tos des ta Lei, apli cam-se ao
Dis tri to Fe de ral e ao Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral
as dis po si ções re la ti vas, res pec ti va men te, a Mu ni cí -
pio e a Pre fe i to.

Art. 52. Sem pre ju í zo da pu ni ção de ou tros
agen tes pú bli cos en vol vi dos e da apli ca ção de ou tras
san ções ca bí ve is, o Pre fe i to in cor re em im pro bi da de
ad mi nis tra ti va, nos ter mos da Lei nº 8.429, de 2 de ju -
nho de 1992, quan do:

I – im pe dir ou de i xar de ga ran tir a par ti ci pa ção
de co mu ni da des, mo vi men tos e en ti da des da so ci e -
da de ci vil, con for me o dis pos to no § 3º do art. 4º;

II – de i xar de pro ce der, no pra zo de cin co anos,
o ade qua do apro ve i ta men to do imó vel in cor po ra do
ao pa tri mô nio pú bli co, con for me o dis pos to no § 4º do
art. 8º;

III – uti li zar áre as ob ti das por meio do di re i to de
pre emp ção em de sa cor do com o dis pos to no art. 25;

IV – apli car os re cur sos au fe ri dos com a ou tor ga 
one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de uso
em de sa cor do com o pre vis to no art. 30;

V – apli car os re cur sos au fe ri dos com ope ra -
ções con sor ci a das em de sa cor do com o pre vis to no §
1º do art. 33;

VI – im pe dir ou de i xar de ga ran tir os re qui si tos
con ti dos nos in ci sos I a III do § 4º do art. 40;

VII –  de i xar de to mar as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para ga ran tir a ob ser vân cia do dis pos to no § 3º
do art. 40 e no art. 50;

VIII – ad qui rir imó vel ob je to de di re i to de pre -
emp ção, nos ter mos dos arts. 25 a 27, pelo va lor da
pro pos ta apre sen ta da, se este for, com pro va da men -
te, su pe ri or ao de mer ca do.

Art. 53. O art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de
1985, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so II-A:

”Art. 1º ..................................................
..............................................................

IIA – à or dem ur ba nís ti ca;

.............................................................”

Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho
de 1985, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u -
te lar para os fins des ta Lei, ob je ti van do, in -
clu si ve, evi tar o dano ao meio am bi en te, ao
con su mi dor, à or dem ur ba nís ti ca ou aos
bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co. (NR)“

Art. 55. O art. 167, in ci so I, item 28, da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

”Art. 167. ...............................................

I – .........................................................

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

28) das sen ten ças de cla ra tó ri as de
usu ca pião, in de pen den te da re gu la ri da de do 
par ce la men to do solo ou da edi fi ca ção; (NR)

.............................................................”

Art. 56. O art. 167, in ci so I, da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes itens 36-A, 36-B e 36-C:

”Art. 167. ...............................................

I – .........................................................

..............................................................
36A) dos ter mos ad mi nis tra ti vos ou

das sen ten ças de cla ra tó ri as da con ces são
de uso es pe ci al para fins de mo ra dia, in de -
pen den te da re gu la ri da de do par ce la men to
do solo ou da edi fi ca ção;
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36B) do con tra to de con ces são de di -
re i to real de uso de imó vel pú bli co, in de pen -
den te da re gu la ri da de do par ce la men to do
solo ou da edi fi ca ção;

36C) da cons ti tu i ção do di re i to de su -
per fí cie de imó vel ur ba no;

............................................................"
Art. 57. O art. 167, in ci so II, da Lei nº 6.015, de

31 de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do
dos se guin tes itens 17A, 17B e 17C:

”Art. 167. ...............................................

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

II – ........................................................

..............................................................
17A) da no ti fi ca ção para par ce la men to, 

edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ri os de
imó vel ur ba no;

17B) da ex tin ção da con ces são de uso 
es pe ci al para fins de mo ra dia;

17C) da ex tin ção do di re i to de su per fí -
cie do imó vel ur ba no.“

Art. 58. Esta Lei en tra em vi gor em no ven ta dias
con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

PROJETO ORIGINAL
 APROVADO PELO SENADO FEDERAL 

Esta be le ce di re tri zes ge ra is da Po lí -
ti ca Urba na e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

TÍTULO I
Prin cí pi os e Obje ti vos

CAPÍTULO I
De fi ni ções

Art. 1º  A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no, de 
que tra ta o art. 182 da Cons ti tu i ção Fe de ral, será ori -
en ta da pe las di re tri zes e de ma is dis po si ti vos cons -
tan tes des ta Lei de Po lí ti ca Urba na.

Pa rá gra fo úni co – Para to dos os efe i tos, esta Lei
será de no mi na da Esta tu to da Ci da de.

Art. 2º  Enten de-se por Po lí ti ca Urba na o con jun -
to de prin cí pi os e ações que te nham como ob je ti vo
as se gu rar a to dos o di re i to à Ci da de e a in te ra ção
des ta com o am bi en te ru ral.

Art. 3º  Enten de-se como ga ran tia do di re i to à ci -
da de o con jun to de me di das que pro mo vam a me lho -
ria da qua li da de de vida, me di an te a ade qua da or de -
na ção do es pa ço ur ba no e a fru i ção dos bens, ser vi -

ços e equi pa men tos co mu ni tá ri os por to dos os ha bi -
tan tes da ci da de.

Art. 4º  Enten de-se por ur ba nis mo o con jun to de
ações pro mo to ras e cor re to ras da or ga ni za ção do es -
pa ço ur ba no de modo a per mi tir sua ade qua da fru i -
ção pelo ho mem, pre ser van do-o do pro ces so de es -
po li a ção ur ba na.

Art. 5º  Enten de-se por di re i to ur ba nís ti co o con -
jun to de pre ce i tos que dis ci pli nam ou li mi tam o uso da 
pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo, da se gu -
ran ça e do bem-estar dos ci da dãos.

Art. 6º  Cons ti tu em ob je tos da Po lí ti ca Urba na:
I – o di re i to dos agen tes co le ti vos à ci da de;
II – as in ter re la ções en tre o Urba no e o Ru ral;
III – a dis tri bu i ção so ci al dos ser vi ços pú bli cos e

dos equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
IV – o pro ces so de pro du ção do es pa ço ur ba no;
V – a or de na ção da ocu pa ção, do uso e da ex -

pan são  do ter ri tó rio ur ba no;
VI – a fun ção so ci al da pro pri e da de.

CAPÍTULO II
Fun ção So ci al da Pro pri e da de

Art. 7º  A pro pri e da de imo bi liá ria ur ba na cum pre 
sua fun ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun -
da men ta is do Pla no Di re tor, em es pe ci al:

I – de mo cra ti za ção das opor tu ni da des de aces -
so à pro pri e da de ur ba na e à mo ra dia;

II – jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus do
pro ces so de ur ba ni za ção;

III – ajus ta men to da va lo ri za ção da pro pri e da de
ur ba na às exi gên ci as so ci a is;

IV – cor re ção das dis tor ções de va lo ri za ção do
solo ur ba no;

V – re gu la ri za ção fun diá ria e ur ba ni za ção de
áre as ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da;

VI – ade qua ção do di re i to de cons tru ir às nor -
mas ur ba nís ti cas, aos in te res ses so ci a is e aos pa -
drões mí ni mos de cons tru ção es ta be le ci dos nes ta
Lei.

Art. 8º  Con fi gu ram abu so de di re i to e da fun ção
so ci al da pro pri e da de:

I – re ten ção es pe cu la ti va de solo ur ba no não
cons tru í do ou qual quer ou tra for ma de de i xá-lo su bu -
ti li za do ou não uti li za do;

II – re cu sa de ofe re cer à lo ca ção, sob qual quer
pre tex to, imó ve is re si den ci a is não ne ces sá ri os à ha -
bi ta ção do pro pri e tá rio ou seus de pen den tes, sal vo
nos ca sos ex cep ci o na dos no Pla no Di re tor;
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III – ma no bras es pe cu la ti vas, di re ta men te ou
por in ter mé dio de ter ce i ros, que vi sem à ex tor são de
pre ços de ven da ou lo ca ção;

IV – cons tru ção ou re con ver são que im pli quem
a ven da ou lo ca ção de ha bi ta ções para po pu la ção de
ba i xa ren da com pa drões in fe ri o res aos es ta be le ci -
dos no art. 41, XIV, des ta Lei;

V – pos se ou do mí nio de área ur ba na ex ce den te 
ao má xi mo fi xa do em mó du los pelo Pla no Di re tor.

Art. 9º – O des res pe i to à fun ção so ci al da pro pri -
e da de, con for me de fi ni do no ar ti go an te ri or, será pu -
ni do pelo Po der Pú bli co Mu ni ci pal me di an te a apli ca -
ção su ces si va dos ins tru men tos enun ci a dos nos arts.
20 a 22 des ta Lei.

TÍTULO II
Da Po lí ti ca Urba na

CAPÍTULO I
Di re tri zes Ge ra is

Art. 10.  A Po lí ti ca Urba na de ve rá ser ori en ta da
pe las se guin tes di re tri zes ge ra is:

I – ges tão de mo crá ti ca e in cen ti vo à par ti ci pa -
ção po pu lar na for mu la ção e exe cu ção de pla nos,
pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no,
como for ma re co nhe ci da do exer cí cio da ci da da nia;

II – par ti ci pa ção dos agen tes eco nô mi cos pú bli -
cos e pri va dos na ur ba ni za ção, em aten di men to ao in -
te res se so ci al;

III – pla ne ja men to da or de na ção e ex pan são dos
nú cle os ur ba nos e ade qua da dis tri bu i ção es pa ci al da
po pu la ção e das ati vi da dos eco nô mi cas, de modo a evi -
tar e cor ri gir as dis tor ções do cres ci men to ur ba no;

IV – ofer ta de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni -
tá ri os ade qua dos às ca rac te rís ti cas só -
cio-econômicas lo ca is e aos in te res ses e ne ces si da -
des da po pu la ção;

V – or de na ção e con tro le do uso do solo, de for -
ma a evi tar:

a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;
b) a pro xi mi da de de usos im com pa tí ve is ou in -

con ve ni en tes;
c) aden sa men tos ina de qua dos à in fra-estrutura

ur ba na e aos equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os
exis ten tes ou pre vis tos;

d) a oci o si da de do solo ur ba no edi fi cá vel;
e) a de te ri o ra ção das áre as ur ba ni za das;
f) a es pe cu la ção imo bi liá ria;
g) a ocor rên cia de de sas tres na tu ra is;
VI – in te gra ção e com ple men ta ri da de en tre as

ati vi da des ur ba nas e ru ra is;

VII – ade qua ção dos gas tos pú bli cos aos ob je ti -
vos do de sen vol vi men to ur ba no, no ta da men te quan to 
ao sis te ma viá rio, trans por tes, ha bi ta ção e sa ne a -
men to, de modo a pri vi le gi ar os in ves ti men tos ge ra -
do res de bem-estar so ci al ge ral e a fru i ção dos bens
pe los di fe ren tes seg men tos so ci a is;

VIII – re cu pe ra ção dos in ves ti men tos do Po der
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção dos imó -
ve is ur ba nos;

IX – ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca fis -
cal e fi nan ce i ra aos ob je ti vos do de sen vol vi men to ur -
ba no;

X – pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
meio am bi en te na tu ral e cons tru í do;

XI – pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
pa tri mô nio cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, pa i sa gís ti co e
ar que o ló gi co;

XII – cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri e -
da de imo bi liá ria, pre va le cen te so bre o exer cí cio do di -
re i to de pro pri e da de in di vi du al ou co le ti vo.

CAPÍTULO II
Po lí ti cas Se to ri a is

Art. 11  A Po lí ti ca Urba na no âm bi to mu ni ci pal
cons ti tui sis te ma in te gra do de po lí ti cas se to ri a is que
dis ci pli nam:

I – a or de na ção do ter ri tó rio;
II – o con tro le do uso do solo;
III – a par ti ci pa ção co mu ni tá ria e a con tri bu i ção

so ci al;
IV – o des fa ve la men to.
Art. 12.  A po lí ti ca de or de na ção do ter ri tó rio en -

glo ba o con jun to de ações pú bli cas e pri va das so bre:
I – os as pec tos fun ci o na is, mor fo ló gi cos, cons -

tru ti vos, sa ni tá ri os e am bi en ta is da ci da de;
II – a in te gra ção ci da de/cam po;
III – o zo ne a men to;
IV – a ofer ta de equi pa men tos ur ba nos e co mu -

ni tá ri as, in clu si ve os de ha bi ta ção, sa ne a men to e
trans por tes;

V – a cor re ção das dis tor ções do cres ci men to
ur ba no;

VI – a es co lha de ei xos na tu ra is de ex pan são ur -
ba na;

VII – a den si da de das áre as ur ba nas.
Art. 13.  A po lí ti ca de con tro le do uso do solo tem 

por ob je ti vos:
I – es ta be le cer as con di ções para o par ce la -

men to, des mem bra men to e re mem bra men to do solo
para fins ur ba nos, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te;
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II – pro mo ver a ade qua da dis tri bu i ção es pa ci al
da po pu la ção e das ati vi da des eco nô mi cas;

III – ajus tar o di re i to de cons tru ir às nor mas ur -
ba nís ti cas;

IV – cor ri gir as dis tor ções de va lo ri za ção do solo 
ur ba no;

V – ajus tar os ta ma nhos dos lo tes ur ba nos a pa -
drões mí ni mos de qua li da de de vida ur ba na;

VI – pro mo ver a re gu la ri za ção fun diá ria.
Pará gra fo úni co – As ações de re gu la ri za ção fun -

diá ria que se com bi na rão com as de des fa ve la men to –
da rão pri o ri da de à po pu la ção de ba i xa ren da, com vis -
tas à le ga li za ção da ocu pa ção do solo, às do ta ções de
equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri as e ao apo io fi nan -
ce i ro para aces so à ter ra ou adap ta ção dos ta ma nhos
dos lo tes às exi gên ci as do Pla no Di re tor.

Art. 14.  A po lí ti ca de par ti ci pa ção co mu ni tá ria e
de con tri bu i ção so ci al tem por ob je ti vo as se gu rar aos
mo ra do res da ci da de o con tro le so bre a ge rên cia dos
es pa ços ur ba nos e a jus ta re par ti ção dos cus tos e be -
ne fí ci os de pro ces so de ur ba ni za ção.

Art. 15.  A po lí ti ca de des fa ve la men to tem como
ob je ti vo:

I – a er ra di ca ção das con di ções in fra-humanas
de ha bi ta ção;

II – o com ba te aos de ter mi nis mos de lo ca li za -
ção da po pu la ção de ba i xa ren da e aos pro ces sos ex -
pul si vos pro vo ca dos pela es pe cu la ção imo bi liá ria;

III – a re du ção dos cus tos de ins ta la ção de mo ra -
di as e equi pa men tos para po pu la ção de ba i xa ren da;

IV – a re ser va de áre as para as sen ta men to de
po pu la ção de ba i xa ren da.

Pa rá gra fo úni co – A po lí ti ca de des fa ve la men to
evi ta rá todo ca rá ter se gre ga ti vo e dará pre fe rên cia a
re no va ção ur ba na em lu gar da re mo ção. Qu an do a
re mo ção for ine vi tá vel, ter-se-á em con ta, para a lo ca -
li za ção das ha bi ta ções, a ne ces si da de de man ter a
pro xi mi da de en tre os lo ca is de mo ra dia e de tra ba lho.

CAPÍTULO III
Instru men to da Po lí ti ca de
De sen vol vi men to Urba no

Art. 16.  Para as se gu rar o di re i to à ci da de e sua
ges tão de mo crá ti ca, bem como cor ri gir dis tor ções no
con su mo de bens co mu na is, o Po der Pú bli co uti li za rá
os se guin tes ins tru men tos:

I – fis ca is:
a) Impos to Pre di al e Ter ri to ri al Urba no, pro gres -

si vo e re gres si vo;
b) ta xas e ta ri fas di fe ren ci a das;

c) in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is;
II – fi nan ce i ros e eco nô mi cos:
a) fun dos es pe ci a is;
b) ta ri fas di ver si fi ca das de ser vi ços pú bli cos;
c) co-responsabilização dos agen tes eco nô mi cos;
III – ju rí di cos:
a) edi fi ca ções com pul só ria;
b) obri ga ção de par ce la men to ou re mem bra -

men to;
c) de sa pro pri a ção
d) ser vi dão ad mi nis tra ti va;
e) li mi ta ção ad mi nis tra ti va;
f) tom ba men to;
g) di re i to real de con ces são de uso;
h) di re i to de pre emp ção;
i) di re i to de su per fí cie;
j) usu ca pião es pe ci al;
IV – ad mi nis tra ti vos:
a) re ser va de áre as para uti li za ção pú bli ca;
b) re gu la ri za ção fun diá ria;
c) li cen ça para cons tru ir, apo i a da em có di go de

obras e edi fi ca ções;
d) au to ri za ção para par ce la men to, des mem bra -

men to ou re mem bra men to do solo para fins ur ba nos,
em ob ser vân cia ao Pla no Di re tor;

V – po lí ti cos:
a) pla ne ja men to ur ba no, que de ve rá con ter o

Pla no Di re tor;
b) par ti ci pa ção po pu lar;
VI – ou tros ins tru men tos pre vis tos em lei.
§ 1º – A de sa pro pri a ção será re gi da pela le gis la -

ção pró pria, ob ser va dos os pre ce i tos des ta Lei.
§ 2º – A ser vi dão ad mi nis tra ti va, a li mi ta ção ad mi -

nis tra ti va, o tom ba men to e o di re i to real da con ces são
de uso re gem-se pela le gis la ção que lhes é pró pria.

Art. 17. O im pos to pre di al e ter ri to ri al ur ba no
será pro gres si vo e re gres si vo e não terá ca rá ter ex -
pro pri a tó rio, mas guar da rá pro por ci o na li da de ca paz
de pro du zir o efe i to de con ver são so ci al do di re i to de
pro pri e da de ur ba na.

Art. 18. Os tri bu tos so bre imó ve is ur ba nos po de -
rão ter alí quo tas me no res em be ne fí cio dos pro pri e tá -
ri os de ha bi ta ções em áre as de ex pan são ur ba na, de
tra ba lha do res de ba i xa ren da ou de pro pri e tá ri os de
úni ca mo ra dia, com pa drões mí ni mas de cons tru ção.

Art. 19. O mu ni cí pio pro mo ve rá a re cu pe ra ção
dos in ves ti men tos pú bli co;, di re ta men te dos pro pri e -
tá ri as de imó ve is ur ba nos, me di an te con tri bu i ção de
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me lho ria e ou tras co bran ças que o Pla no Di re tor de -
ter mi nar.

Art. 20. Me di an te lei, ba se a da no Pla no Di re tor,
o Po der Pú bli co po de rá de ter mi nar o par ce la men to, a
edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ria do solo ur ba no
não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do, de ven do
fi xar as con di ções e pra zos para a sua exe cu ção.

§ 1º  O pra zo para par ce la men to, edi fi ca ção ou
uti li za ção não po de rá ser su pe ri or a dois anos a par tir
da no ti fi ca ção, sal vo para obras de gran de por te, sen -
do de um ano, em to dos os ca sos, o pra zo para iní cio
das obras.

§ 2º  O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pela Pre fe i tu -
ra para o cum pri men to da obri ga ção, de ven do a no ti fi -
ca ção ser aver ba da no Re gis tro de Imó ve is.

Art. 21. A ali e na ção do imó vel, pos te ri or à data
da no ti fi ca ção, trans fe re ao ad qui ren te ou pro mis sá rio 
com pra dor as obri ga ções de par ce la men to, edi fi ca -
ção ou uti li za ção pre vis tas no art. 20.

Art. 22. O não cum pri men to da obri ga ção de
par ce lar, edi fi car ou uti li zar pos si bi li ta rá ao mu ni cí pio
a apli ca ção do im pos to ter ri to ri al ur ba no pro gres si vo,
cujo ter mo ini ci al será a data da no ti fi ca ção re fe ri da
no § 2º do art. 20, pelo pra zo má xi mo de cin co anos.

Art. 23. De cor ri dos cin co anos de co bran ça do
im pos to ter ri to ri al pro gres si vo sem que o pro pri e tá rio
te nha cum pri do as obri ga ções pre vis tas no art. 20, o
mu ni cí pio de ter mi na rá sua de sa pro pri a ção, com pa -
ga men to em tí tu los pú bli cos de va lor real.

§ 1º  Os tí tu los da dí vi da pú bli ca te rão pré via
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e se rão res ga ta dos
no pra zo de dez anos, em pres ta ções anu a is, igua is e
su ces si vas, e não te rão po der li be ra tó rio para pa ga -
men to de tri bu tos e ta ri fas pú bli cas.

§ 2º  O va lor real da in de ni za ção será sem pre re -
co nhe ci do pelo pro pri e tá rio coma base de cál cu lo do
IPTU ou ITR, con for me o caso.

Art. 24. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co Mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
ter re no ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre
par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla -
no Di re tor, de li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i -
to de pre emp ção e fi xa rá o pra zo de vi gên cia, que não 
será su pe ri or a dez anos.

Art. 25. O di re i to de pre emp ção será exer ci do
sem pre que o Po der Pú bli co ne ces si tar de áre as
para:

I – exe cu ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is;
II – cri a ção de es pa ços pú bli cos de la zer;

III – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e
co mu ni tá ri as;

IV – cons ti tu i ção de re ser va fun diá ria;
V – or de na ção e di re ci o na men to da ex pan são

ur ba na;
VI – cri a ção de áre as de pre ser va ção am bi en tal

ou pa i sa gís ti ca;
VII – ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou de 

uti li da de pú bli ca, de fi ni das no Pla no Di re tor.
Art. 26. O pro pri e tá rio de ve rá no ti fi car sua in ten -

ção de ali e nar o ter re no, in di can do o pre ço de se ja do,
para que o mu ni cí pio, no pra zo de trin ta dias, ma ni fes -
te seu in te res se em com prá—lo. Trans cor ri do esse
pra zo sem ma ni fes ta ção, fica o pro pri e tá rio ta ci ta -
men te au to ri za do a re a li zar a ali e na ção.

§ 1º – Se o mu ni cí pio dis cor dar do pre ço cons -
tan te da no ti fi ca ção, po de rá re que rer o ar bi tra men to
ju di ci al, na for ma da lei ci vil.

§ 2º – No ar bi tra men to do pre ço será des con ta -
da a va lo ri za ção de cor ren te de in ves ti men tos pú bli -
cos na área, após a data de pu bli ca ção da lei a que se 
re fe re o pa rá gra fo úni co do art. 24.

Art. 27. O pro pri e tá rio ur ba no pode con ce der a
ou tro o di re i to de cons tru ir em seu ter re no, por tem po
de ter mi na do ou in de ter mi na do, me di an te es cri tu ra
pú bli ca de vi da men te ins cri ta no Re gis tro de Imó ve is.

Art. 28. A con ces são do di re i to de su per fí cie po -
de rá ser gra tu i ta ou one ro sa.

Art. 29. O su per fi ciá rio res pon de rá pe los en car -
gos e tri bu tos que in ci di rem so bre o imó vel, pro por ci o -
na is a ocu pa ção.

Art. 30. A su per fí cie só pode ser trans mi ti da a
her de i ros, gra tu i ta men te, por mor te do su per fi ciá rio.

Art. 31. Em caso de ali e na ção do imó vel, o su -
per fi ciá rio tem o di re i to de pre fe rên cia.

Art. 32. Extin gue-se su per fí cie, an tes de seu
pra zo fi nal, se o su per fi ciá rio der ao imó vel des ti na -
ção di ver sa da pac tu a da.

Pa rá gra fo úni co.  Extin ta a su per fí cie, o pro pri e -
tá rio pas sa rá a ter o do mí nio ple no so bre o imó vel, re -
a li za das as com pen sa ções que a lei pre vê.

Art. 33. A usu ca pião es pe ci al de que tra ta o art.
183 da Cons ti tu i ção Fe de ral não in ci di rá nas áre as de 
do mí nio pú bli co, nas de pre ser va ção am bi en tal e na -
que las em que o Pla no Di re tor as sim de ter mi nar.

Art. 34. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos e 
cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la ções 
de ba i xa ren da para sua mo ra dia, por cin co anos, inin -
ter rup ta men te e sem opo si ção, po dem ser usu ca pi das
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co le ti va men te, des de que os pos se i ros não se jam pro -
pri e tá ri as de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

Art. 35. A for ma ção de es to que de ter re nos edi fi -
cá ve is, de que tra ta o art. 16, in ci so IV, le tra a, far-se-á
me di an te:

I – re ser va de áre as, na for ma do art. 45, in ci so
XVI;
II – pre emp ção e de sa pro pri a ções, in clu si ve a

es pe ci al, pre vis tas no art. 23;

III – do a ções em fa vor do Mu ni cí pio, com pras e
ou tras for mas ad mi ti das em lei.

Art. 36. O Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal ins ti tu i rá
es tru tu ra ad mi nis tra ti va para o sis te ma de pla ne ja -
men to ur ba no lo cal, com ní vel hi e rár qui co ca paz de
as se gu rar a ela bo ra ção, im ple men ta ção, fis ca li za ção
e ava li a ção do Pla no Di re tor e a ins ti tu ci o na li za ção do 
pla ne ja men to ur ba no como pro ces so per ma nen te.

§ 1º  Com pe te ao sis te ma de pla ne ja men to ur -
ba no lo cal, as se gu ra da a par ti ci pa ção das en ti da des
le gi ti ma men te re pre sen ta ti vas da po pu la ção, de fi nir e 
ava li ar per ma nen te men te as ne ces si da des das co -
mu ni da des lo ca is em re la ção aos equi pa men tos ur -
ba nos e co mu ni tá ri as.

§ 2º  O Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal man te rá per -
ma nen te men te dis po ní ve is, a qual quer ci da dão, to -
das as in for ma ções per ti nen tes ao sis te ma de pla ne -
ja men to ur ba no lo cal.

Art. 37. Du ran te o pe río do de ela bo ra ção de pro -
gra mas de uso do solo ou de cri a ção de área es pe ci al
o Mu ni cí pio po de rá sus pen der a con ces são de li cen -
ça ou au to ri za ção, até três me ses por de cre to e até
um ano me di an te lei.

CAPÍTULO IV
Pla no Di re tor

Art. 38. As ci da des com mais de vin te mil ha bi -
tan tes te rão obri ga to ri a men te Pla no Di re tor, ins tru -
men to bá si co de apli ca ção lo cal das di re tri zes ge ra is
da Po lí ti ca Urba na.

Art. 39. O Pla no Di re tor uti li za rá os ins tru men tos 
es ta tu í dos nes ta Lei para re gu lar os pro ces sos de
pro du ção, e re pro du ção e uso do es pa ço ur ba no.

Art. 40. O pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Di -
re tor con tem pla rá as se guin tes eta pas su ces si vas:

I – de fi ni ção dos pro ble mas pri o ri tá ri os do de -
sen vol vi men to ur ba no lo cal e dos ob je ti vos e di re tri -
zes para o seu tra ta men to;

II – de fi ni ção dos pro gra mas, nor mas e pro je tos
a se rem ela bo ra dos e im ple men ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se, para cada uma das
eta pas, o dis pos to no art. 48.

Art. 41. O Pla no Di re tor terá, de vi da men te adap -
ta das às pe cu li a ri da des lo ca is, as se guin tes di re tri zes 
es sen ci a is:

I – dis cri mi nar e de li mi tar as áre as ur ba nas e ru -
ra is;

II – de fi nir as áre as ur ba nas e de ex pan são ur -
ba na com vis tas à lo ca li za ção da po pu la ção e de
suas ati vi da des num pe río do sub se qüen te de dez
anos;

III – ve dar o par ce la men to, para fins ur ba nos,
nas áre as ru ra is;

IV – exi gir que os pro je tos de con ver são de áre -
as ru ra is em ur ba nas, na for ma do Esta tu to da Ter ra,
se jam pre vi a men te sub me ti dos ao go ver no mu ni ci pal

e ana li sa dos à luz do Pla no Di re tor;
V – de sig nar as uni da des de con ser va ção am bi -

en tal e ou tras áre as pro te gi das por lei, dis cri mi nan do
as de pre ser va ção per ma nen te, si tu a das na orla dos
cur sos d’água ou dos la gos, nas nas cen tes per ma -
nen tes ou tem po rá ri as, nas en cos tas, nas bor das de
ta bu le i ros ou cha pa das, e ain da nas áre as de dre na -
gem das cap ta ções uti li za das ou re ser va das para fins 
de abas te ci men to de água po tá vel e es ta be le cen do
suas con di ções de uti li za ção;

VI – exi gir, para a apro va ção de qua is quer pro je -
tos de mu dan ça de uso do solo, al te ra ção de ín di ces
de apro ve i ta men to, par ce la men tos, re mem bra men -
tos ou des mem bra men tos, pré via ava li a ção dos ór -
gãos com pe ten tes do Po der Pú bli co;

VII – exi gir, para o li cen ci a men to de ati vi da des
mo di fi ca do ras do meio am bi en te, a ela bo ra ção de es -
tu do de im pac to am bi en tal e do res pec ti vo re la tó rio de 
im pac to am bi en tal (RIMA), bem como sua apro va ção
pe los ór gãos com pe ten tes do Po der Pú bli co, ob ser -
va da a le gis la ção es pe cí fi ca.

VIII – re gu lar a li cen ça para cons tru ir, con di ci o -
nan do-a, no caso de gran des em pre en di men tos ha bi -
ta ci o na is, in dus tri a is ou co mer ci a is, à exis tên cia ou à
pro gra ma ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri -
os ne ces sá ri os ou, ain da, ao com pro mis so de sua im -
plan ta ção pe los em pre sá ri os in te res sa dos, no pra zo
má xi mo de dois anos;

IX – es ta be le cer a com pen sa ção ao pro pri e tá rio 
de imó vel con si de ra do pelo Po der Pú bli co como de
in te res se do pa tri mô nio cul tu ral, his tó ri co, ar que o ló gi -
co, ar tís ti co ou pa i sa gís ti co;

X – fi xar os cri té ri os para a efe ti va ção de ope ra -
ções ur ba nas com vis tas à per mu ta, pelo Po der Pú bli -
co com os agen tes pri va dos, de usos ou ín di ces de
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apro ve i ta men to pela re a li za ção de obras pú bli cas e
exe cu ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os.

XI – de fi nir os cri té ri os para au to ri za ção de par -
ce la men to, des mem bra men to ou re mem bra men to do 
solo para fins ur ba nos;

XII – de fi nir os cri té ri os para au to ri za ção de im -
plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os e 
de fi nir sua for ma de ges tão;

XIII – de fi nir tipo de uso, per cen tu al de ocu pa -
ção e ín di ce de apro ve i ta men to dos ter re nos nas di -
ver sas áre as;

XIV – ve dar a cons tru ção de mo ra di as cu jas áre -
as úte is não per mi tam o de sen vol vi men to con dig no
das ati vi da des fa mi li a res e que não se jam do ta das do
equi pa men to sa ni tá rio mí ni mo para uma fa mí lia de
um ca sal e dois fi lhos, bem como não se jam li ga das à
rede de ener gia elé tri ca;

xv – es ta be le cer a qua li fi ca ção dos agen tes pro -
du ti vos, en car re ga dos das obras e, no caso de imó ve -
is para ven da, os pa râ me tros de re mu ne ra ção dos fa -
to res, de modo a per mi tir:

a) fi xa ção do pra zo de cada obra, para ob ter a
ma i or eco na mi ci da de;

b) ob ser vân cia dos cro no gra mas da cons tru ção
e de seus ob je ti vos;

c) jus to pre ço;
XVI – fi xar li mi tes mí ni mos e má xi mos para a re -

ser va, pelo Po der Pú bli co, de áre as des ti na das à or -
de na ção do ter ri tó rio, à im plan ta ção dos equi pa men -
tos ur ba nos e co mu ni tá ri as, de aces so à mo ra dia e
nos pro je tos de in cor po ra ção de no vas áre as à es tru -
tu ra ur ba na, imi tin do-se o Mu ni cí pio em sua pos se
ime di a ta;

XVII – ve dar a cons tru ção de no vas mo ra di as
em:

a) áre as de sa tu ra ção ur ba na;
b) áre as de ris co sa ni tá rio ou am bi en tal;
c) áre as re ser va das para fins es pe ci a is;
d) áre as his tó ri cas ou na tu ra is em de te ri o ra ção

ou im pró pri as para tal uso;
XVIII – im plan tar a uni fi ca ção das ba ses ca das -

tra is do mu ni cí pio, de acor do com as nor mas es ta tís ti -
cas fe de ra is, de modo a ob ter um re fe ren ci al para fi -
xa ção de tri bu tos e or de na ção do ter ri tó rio.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não for apro va do o
Pla no Di re tor, o ín di ce de apro ve i ta men to má xi mo
para cons tru ção será de uma vez a área do ter re no.

Art. 42. O Pla no Di re tor in clu i rá ne ces sá ria e ex -
pres sa men te:

I – pro gra ma de ex pan são ur ba na;

II – pro gra ma de uso do solo ur ba no;
III – pro gra ma de do ta ção ur ba na – equi pa men -

tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
IV – ins tru men tos e su por te ju rí di co de ação do

Po der Pú bli co, em es pe ci al o có di go de obras e edi fi -
ca ções, além de nor mas de pre ser va ção do am bi en te 
na tu ral e cons tru í do;

V – sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.
§ 1º  O pro gra ma de ex pan são ur ba na de ve rá:
a) iden ti fi car e men ci o nar os ei xos na tu ra is de

de sen vol vi men to da ci da de, an te ci pan do-se aos pro -
ces sos es pon tâ ne os;

b) de ter mi nar os pro ces sos de in cor po ra ção de
áre as ur ba nas;

c) pro mo ver a for ma ção de es to que de ter re nos
edi fi cáa ve is;

d) es ta be le cer as con di ções para o par ce la men -
to, des mem bra men to e re mem bra men to do solo para
fins ur ba nos;

e) ori en tar a con ver são do es pa ço ru ral em ur -
ba no e ou tras mu dan ças no de se nho da ci da de;

f) pre ver o aten di men to in te gra do das ne ces si -
da des de sa ne a men to bá si co em ter mos de abas te ci -
men to d’água, es go ta men to sa ni tá rio, dre na gem ur -
ba na, co le ta e des ti na ção de re sí du os;

g) es ta be le cer cri té ri os para a ex pan ção do sis -
te ma de trans por tes ur ba nos.

§ 2º – O pro gra ma de usa do solo ur ba no terá
em vis ta:

a) o apro ve i ta men to ra ci o nal do es to que lo cal de 
ter re nos edi fi cá ve is, pro mo ven do o par ce la men to e o
re mem bra men to de ter re nos não cor re ta men te apro -
ve i ta dos;

b) a me lho ria das con di ções de vi vên cia ur ba na, 
mor men te das ha bi ta ções in fra—hu ma nas;

c) a in di ca ção de áre as pri o ri tá ri as de ur ba ni za -
ção;

d) o es ta be le ci men to de nor mas téc ni cas de
apro ve i ta men to do po ten ci al, in clu in do os li mi tes ao
di re i to de cons tru ir.

§ 3º  O pro gra ma de do ta ção ur ba na in clu i rá:

a) a re gu la men ta ção dos usos dos equi pa men -
tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;

b) as pri o ri da des para o de sen vol vi men to da
rede de ser vi ços pú bli cos ur ba nos, ob ser va da a re la -
ção en tre ofer ta de ser vi ços e lo cal de mo ra dia;

c) o sis te ma de ope ra ções e co ber tu ra dos cus -
tos de ha bi ta ção e trans por te, na for ma des ta lei;
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d) a in di ca ção dos agen tes ope ra do res dos
equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os e dos ór gãos
de ge ren ci a men to.

§ 4º  Os ins tru men tos de ação do Po der Pú bli co
são os men ci o na dos nes ta lei, acres ci dos de ou tros
que se adap tem à re a li da de lo cal; as san ções são
igual men te pre vis tas nes ta lei, em ou tros di plo mas le -
ga is que di gam res pe i to às ati vi da des ur ba nas, além
das dis po si ções dos Có di gos Ci vil e Pe nal.

§ 5º  O Có di go de Obras e Edi fi ca ções con te rá:
a) as nor mas téc ni cas de cons tru ção in di vi du al

ou co le ti va, em con do mí nio ho ri zon tal ou ver ti cal;
b) as exi gên ci as de na tu re za ur ba nís ti ca, es pa -

ci al, am bi en tal e sa ni tá ria;
c) a des ti na ção do imó vel a ser edi fi ca do e sua

cor re la ção com o uso pre vis to;
d) as con di ções para a con ces são e os pra zos

de va li da de da li cen ça para cons tru ir, os re qui si tos
que ca rac te ri zam o iní cio, re i ní cio e con clu são da
obra e as con di ções para re no va ção da li cen ça.

Art. 43. Para um me lhor or de na men to da ocu pa -
ção do ter ri tó rio, o mu ni cí pio po de rá es ta be le cer, no
Pla no Di re tor, áre as es pe ci a is de:

I – ur ba ni za ção pre fe ren ci al;
II – re no va ção ur ba na;
III – ur ba ni za ção res tri ta;
IV – re gu la ri za ção fun diá ria.
Art. 44. São áre as de ur ba ni za ção pre fe ren ci al

as que se des ti nam a:
I – or de na ção e di re ci o na men to do pro ces so de

ur ba ni za ção;
II – im plan ta ção pri o ri tá ria de equi pa men tos ur -

ba nos e co mu ni tá ri os;
III – in du ção da ocu pa ção de áre as edi fi cá ve is e

aden sa men to de áre as edi fi ca das.
Art. 45. São áre as de re no va ção ur ba na as que

se des ti nam à me lho ria de con di ções ur ba nas de te ri -
o ra das ou à sua ade qua ção às fun ções pre vis tas no
Pla no Di re tor.

Art. 46. São áre as de ur ba ni za ção res tri ta as
que apre sen tam uma ou mais das se guin tes ca rac te -
rís ti cas:

I – vul ne ra bi li da de a in tem pé ri es, ca la mi da des e 
ou tras con di ções ad ver sas, como des lo ca men tos ge -
o ló gi cos e mo vi men tos aquá ti cos;

II – ne ces si da de de pre ser va ção do pa tri mô nio
cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, ar que o ló gi co e pa i sa gís ti co;

III – ne ces si da de de pro te ção aos ma nan ci a is,
às pra i as e re giões la cus tres e às mar gens de rios;

IV – ne ces si da de de de fe sa do am bi en te na tu -
ral;

V – con ve niên cia de con ter os ní ve is de ocu pa -
ção da área;

VI – im plan ta ção e ope ra ção de equi pa men tos
de gran de por te.

Art. 47. São áre as de re gu la ri za ção fun diá ria as
ha bi ta das por po pu la ção de ba i xa ren da e que de -
vam, no in te res se so ci al, ser ob je to de ações vi san do
à le ga li za ção da ocu pa ção do solo e à re gu la men ta -
ção es pe cí fi ca das ati vi da des ur ba nís ti cas, bem
como da im plan ta ção pri o ri tá ria de equi pa men tos ur -
ba nos e co mu ni tá ri as.

§ 1º Áre as pú bli cas ocu pa das há mais de dois
anos por mo ra do res não-proprietários de ter re no ou
ha bi ta ção na área do mu ni cí pio, se rão a eles trans fe -
ri das para cons tru ção de mo ra dia, res pe i ta das as exi -
gên ci as am bi en ta is e ou tras do Pla no Di re tor, in clu si -
ve com cláu su la de ina li e na bi li da de.

§ 2º O Po der Pú bli co agi li za rá os pro ces sos de
trans mis são le gal dos atu a is imó ve is ocu pa dos ir re -
gu lar men te, per ten cen tes a pro pri e tá ri os pri va dos.

§ 3º Será dada pre fe rên cia, em qual quer caso, à
re gu la ri za ção por meio de pro je tos in te gra dos de vi -
vên cia ur ba na.

Art. 48. O Pla no Di re tor e os pla nos mu ni ci pa is
de de sen vol vi men to se rão ela bo ra dos pelo Po der
Exe cu ti vo do Mu ni cí pio e sub me ti dos à apre ci a ção da 
Câ ma ra dos Ve re a do res, que os apro va rá pelo voto
de dois ter ços de seus mem bros, só po den do mo di fi -
cá-los com o mes mo quo rum.

Art. 49 Na ela bo ra ção do Pla no Di re tor e dos
pro gra mas e pro je tos dele de cor ren tes, será as se gu -
ra da a par ti ci pa ção po pu lar, obe de ci dos os se guin tes
cri té ri os:

I – um ter ço dos mem bros cons ti tu i rá a re pre -
sen ta ção po pu lar;

II – um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o em -
pre sa ri a do ur ba no;

III – um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o Po -
der Pú bli co.

§ 1º To dos os mem bros te rão igual da de de voz e 
voto e as de ci sões se rão to ma das por ma i o ria qua li fi -
ca da.

§ 2º Será as se gu ra da a par ti ci pa ção po pu lar,
nas mes mas con di ções do ca put des te ar ti go, na dis -
cus são de pro je tos de im pac to ur ba no e am bi en tal e
nos con se lhos que se ins ti tu í rem para fis ca li zar a atu -
a ção das en ti da des mu ni ci pa is ges to ras de ser vi ços
pú bli cos e equi pa men tos ur ba nos co mu ni tá ri os.
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Art. 50 Até a apro va ção do Pla no Di re tor de pen -
de rão de leis a se rem apro va das pelo voto de dois ter -
ços dos mem bros da Câ ma ra de Ve re a do res:

I – al te ra ções de uso de solo nas áre as já par ce -
la das;

II – cri a ção de no vas áre as de ex pan são ur ba na;

III – in cor po ra ção de no vas áre as ur ba nas;
IV – pro je tos que, por sua di men são e na tu re za,

acar re tem al te ra ções sig ni fi ca ti vas no es pa ço ur ba no.
Pa rá gra fo úni co. Os mu ni cí pi os te rão pra zo de

dois anos, a par tir da pro mul ga ção des ta Lei, para
apro va rem o res pec ti vo Pla no Di re tor.

Art. 51. O Pre fe i to Mu ni ci pal res pon de rá, pes so -
al men te, pe las dis tor ções na apli ca ção do Pla no Di re -
tor, na for ma das leis pe nal e ci vil, in clu si ve por cri me
de res pon sa bi li da de.

Art. 52. Cabe ação de re cla ma ção de di re i to, no
exer cí cio da ci da da nia, a qual quer mu ni cí pio ou suas
or ga ni za ções de base, que se sen ti rem pre ju di ca dos
por pro ce di men tos que con si de rem da no sos aos in te -
res ses só cio-comunitários.

CAPÍTULO V
Equi pa men tos Urba nos e Co mu ni tá ri os

Art. 53. Cons ti tu em equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os, para os efe i tos des ta Lei, os bens e me i os
des ti na dos a ha bi ta ção, sa ne a men to, trans por te ur -
ba no, cir cu la ção, edu ca ção, sa ú de, con su mo co le ti vo, 
se gu ran ça e la zer.

Art. 54. A União cri a rá uma agên cia so ci al de ha -
bi ta ção, para ge ren ci ar a po lí ti ca ha bi ta ci o nal, com as 
atri bu i ções es pe cí fi cas de:

I – ad mi nis trar con tri bu i ções pú bli cas e pri va -
das, de qual quer na tu re za, para os pro gra mas ha bi ta -
ci o na is;

II – de fi nir pri o ri da des de alo ca ção de re cur sos
bem como nor mas para sua apli ca ção em pro gra mas
re gi o na is e lo ca is de cons tru ção de mo ra dia e ou tros
equi pa men tos ur ba nos;

III – re a li zar es tu dos e ofe re cer apor te téc ni co
aos pro gra mas ha bi ta ci o na is, quan to a ma te ri a is de
cons tru ção e ou tros in su mos e eco no mi as de pro du -
ção, ne ces sá ri os a tor nar mais aces sí ve is os bens ur -
ba nos;

IV – ele ger, de sig nar e ar ti cu lar os agen tes ope -
ra do res do sis te ma ha bi ta ci o nal, as se gu ran do pri o ri -
da de, nes ta or dem, a:

a) ins ti tu i ções es ta du a is ou mu ni ci pa is de ha bi -
ta ção, bem como fun da ções;

b) co o pe ra ti vas ha bi ta ci o na is e as so ci a ções de
mo ra do res;

c) ou tras for mas co le ti vas de cons tru ção;
d) em pre sas pri va das, sob for ma de ad mi nis tra -

ção de ser vi ço;
V – ge ren ci ar o Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta -

ção Po pu lar.
Pa rá gra fo úni co. A agên cia so ci al de ha bi ta ção

fi xa rá con tri bu i ção com pul só ria com base nos lu cros
das em pre sas, re la ti va a seus em pre ga dos, não pro -
pri e tá ri as de imó vel, po den do apli cá-los, quan do ne -
ces sá rio, a fun do per di do, no Pro gra ma Na ci o nal de
Ha bi ta ção Po pu lar.

Art. 55. O mu ni cí pio or ga ni za rá e ex plo ra rá o ser -
vi ço de trans por te ur ba no, con for me es ta be le ce o art.
30, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ven do para tan to:

I – ins ti tu ir ge ren ci a men to do sis te ma;
II – con tra tar, se con ve ni en te, em pre sas ope ra -

do ras, me di an te re mu ne ra ção ba se a da na qui lo me -
tra gem ro da da;

III – ins ti tu ir me ca nis mos que as se gu rem a re -
po si ção pe rió di ca de fro ta;

IV – as se gu rar ges tão de mo crá ti ca do sis te ma,
me di an te par ti ci pa ção co mu ni tá ria no pla ne ja men to e 
no con tro le;

V – exi gir par ti ci pa ção das em pre sas na co ber -
tu ra dos cus tos de ma nu ten ção do sis te ma;

VI – isen tar em pre sas que man te nham ser vi ço
pró prio de trans por te co le ti vo que aten da às ne ces si -
da des de des lo ca men tos de seus tra ba lha do res;

VII – pro mo ver a in te gra ção dos di fe ren tes me i -
os de trans por te, de fi nin do as pri o ri da des, a se le ção
de vias e as eco no mi as de ope ra ção.

CAPÍTULO VI
Re giões Me tro po li ta nas e 

Aglo me ra ções Urba nas

Art. 56. Os Esta dos, me di an te lei com ple men tar
à res pec ti va Cons ti tu i ção, ins ti tu i rão re giões me tro po -
li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas, no âm bi to de seu
ter ri tó rio, com vis tas à re a li za ção do pla ne ja men to in -
te gra do, dis ci pli na do uso do solo e exe cu ção de fun -
ções pú bli cas de in te res se co mum.

Art. 57. As re giões me tro po li ta nas se rão cons ti -
tu í das por agru pa men tos de mu ni cí pi os li mí tro fes, um 
dos qua is será de sig na do como Mu ni cí pio Me tro po li -
ta no e co or de na rá as ações ad mi nis tra ti vas, o pla ne -
ja men to con jun to e a ca na li za ção dos re cur sos para
os pro gra mas de in te res se co mum.
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Art. 58. A re gião me tro po li ta na será di ri gi da pelo 
Pre fe i to do Mu ni cí pio Me tro po li ta no, apo i a do em de ci -
sões de um Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por de -
le ga dos ele i tos pe los mu ni cí pi os com po nen tes.

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões do Con se lho De li -
be ra ti vo te rão for ça dis po si ti va às uni da des agre ga -
das, no âm bi to de ação das or ga ni za ções su pra mu ni -
ci pa is.

Art. 59. Os mu ni cí pi os mem bros das re giões
me tro po li ta nas ra te a rão, en tre si, os cus tos de ma nu -
ten ção de seus es cri tó ri os, na base de or ça men to tri -
mes tral, apre sen ta do pelo Pre fe i to e apro va do pelo
Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 60. A lei es ta du al de que tra ta o art. 54 aci ma 
in clu i ra en tre as fun ções das re giões me tro po li ta nas,
as se guin tes

I – or ga ni za ção e es tru tu ra de ope ra ção de
agru pa men to;

II – pla ne ja men to das ati vi da des de in te res se
co mum, tais como:

a) cons tru ção e ope ra ção de usi nas elé tri cas;
b) abas te ci men to d’água e tra ta men to de de tri -

tos;
c) es tra das vi ci na is e li ga ções ao sis te ma viá rio

de ma i or por te;
d) trans por te de pes so al e de car gas, de in te res -

se Intra-regional;
e) equi pa men tos co mu ni tá ri as de uso in -

ter-municipal;
f) la zer e ou tras cri a ções cul tu ra is;
III – pla ne ja men to con jun to do des ti no de bens

co muns aos mu ni cí pi os li mí tro fes, como:
a) rios e ou tros cur sos d’água;
b) re cur sos na tu ra is re no vá ve is;
c) sis te ma es co lar e de sa ú de que ex tra va se as

fron te i ras de um mu ni cí pio;
d) ou tras do ta ções fí si cas, eco nô mi cas e cul tu -

ra is que sir vam a mais de uma co mu ni da de ur ba na;
IV – ges tão ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra do con -

glo me ra do, es que ma par ti ci pa ti vo das uni da des e
com pro mis so ir re tra tá vel de ação con jun ta;

V — sis te ma de alo ca ção de re cur sos co le ti vos
e de pres ta ção de con tas.

Art. 61. A ade são do mu ni cí pio à re gião me tro -
po li ta na será au to ri za da pela Câ ma ra de Ve re a do res
de cada uni da de e im pli ca:

I — com pro mis so de exe cu ção de sua par ce la
no pla ne ja men to con jun to e ob ser vân cia das pri o ri da -
des apro va das por ma i o ria do Con se lho;

II – co o pe ra ção na es co lha de pri o ri da des, con -
si de ra do o in te res se pú bli co co mum como pre va len te
so bre o lo cal;

III – con tri bu i ção para co ber tu ra dos gas tos co -
muns com o pla ne ja men to e as sis tên cia téc ni ca.

Pa rá gra fo úni co. A ade são do mu ni cí pio é ir re -
tra tá vel, pelo pra zo do con sór cio, e só pode ser re vo -
ga da pelo voto da Câ ma ra Mu ni ci pal, ob ser va do o
mes mo quo rum que au to ri zou a par ti ci pa ção.

Art. 62. Apli cam-se às aglo me ra ções ur ba nas,
no que cou ber, os dis po si ti vos so bre re giões me tro -
po li ta nas.

Art. 63. Ha ve rá obri ga tó ria e sig ni fi ca ti va par ti ci -
pa ção po pu lar nos or ga nis mos ges to res das re giões
me tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas, de modo a
ga ran tir o con tro le di re to de suas ati vi da des e o ple no
exer cí cio da ci da da nia.

TÍTULO III
Dis po si ções Ge ra is

CAPÍTULO I
Do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Urba na

Art. 64. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans for mar o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men -
to Urba no, em novo or ga nis mo, de no mi na do Con se -
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Urba na, com o ob je ti vo de
pro por di re tri zes de po lí ti ca ur ba na e ge rir os sis te ma
na ci o nal de ci da des.

Art. 65. Para os fins de que tra ta o art. 64 des ta
Lei, o CNPU de ve rá:

I – man ter es tu dos per ma nen tes so bre o pro -
ces so de ur ba ni za ção, in clu si ve mi gra ções in ter nas;

II – acom pa nhar e ava li ar a exe cu ção dos pro -
gra mas se to ri a is da agên cia so ci al de ha bi li ta ção e,
no que cou ber, dos pro gra mas de sa ne a men to, trans -
por te ur ba no e mais am bi en te;

III – efe tu ar es tu dos de ti po lo gia ur ba na;
IV – su ge rir aos Esta dos e Mu ni cí pi os Instru -

men tal de po lí ti ca ur ba na, a ser apli ca do no âm bi to de 
sua com pe tên cia  cons ti tu ci o nal;

V – co or de nar as ações dos Po de res Fe de ral,
Esta du a is e Mu ni ci pa is, de âm bi to su pra-regional ou
lo cal;

VI – re ver, pe ri o di ca men te, as di re tri zes Fe de ra -
is da po lí ti ca ur ba na e pro por as re for mu la ções ne -
ces sá ri as;

VII – in cen ti var, pro mo ver e apo i ar a pes qui sa ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca so bre os pro ces sos de de sen -
vol vi men to ur ba no.

05626 Sábado   7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Pa rá gra fo úni co. As atu a is com pe tên ci as, atri bu -
i ção e prer ro ga ti vas do Con se lho Na ci o nal de De sen -
vol vi men to ur ba no, res sal va das as que con tra ri a rem,
no todo ou em par te, as dis po si ções cons ti tu ci o na is
vi gen tes, pas sa rão à ór bi ta do Con se lho de que tra ta
o art. 64 aci ma.

Art. 66. Os re cur sos atu al men te des ti na dos ao
CNPU pas sa rão a in te grar as da ta ções do CNPU.

Art. 67.  as se gu ra da a par ti ci pa ção po pu lar no
CNPU, por meio de de le ga dos ele i tos pe las as so ci a -
ções na ci o na is de re pre sen ta ção de mo ra do res e de
en ti da des pro fis si o na is e de tra ba lha do res vin cu la das à
área, além de re pre sen tan tes do em pre sa ri a do ur ba no
e do po der pú bli co, obe de ci dos os se guin tes cri té ri os:

I – um ter ço dos mem bros cons ti tu i rá a re pre -
sen ta ção po pu lar;

II – um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o em -
pre sa ri a do ur ba no;

III – um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o Po -
der Pú bli co.

Pa rá gra fo únic. To dos os mem bros te rão igual -
da de de voz e voto, e as de ci sões se rão to ma das por
ma i o ria qua li fi ca da.

Art. 68. O CNPU re a li za rá es tu dos eco nô mi cos
e so ci o ló gi cos, re fe ren tes à re mu ne ra ção dos fa to res
en vol vi dos na in dús tria de cons tru ção ci vil, de modo a 
de ter mi nar pa râ me tros de ren da imo bi liá ria e de ali e -
na ção de imó ve is ur ba nos.

Art. 69. Ca be rá igual men te ao CNPU emi tir di re -
tri zes ge ra is que ori en tem a fi xa ção dos pa râ me tros
de va lo res, para fins tri bu tá ri os, e a for ma ção de pre -
ços de re no va ção das lo ca ções, com o ob je ti vo de
con tra por-se à es pe cu la ção imo bi liá ria e ou tras for -
mas de per ver são das re la ções so ci a is de ha bi ta ção.

CAPÍTULO II
Dis po si ções Fi na is

Art. 70. Fi cam re vi go ra dos, no que não con tra ri -
a rem os prin cí pi os da Cons ti tu i ção Fe de ral e as di re -
tri zes des ta Lei, os dis po si ti vos re fe ren tes ao pla ne ja -
men to e ges tão das ati vi da des ur ba nas, no ta da men te 
a Lei nº 6.766, de 19 de de zem bro de 1989 e a Lei nº
6.803, de 2 de ju lho de 1980.

Art. 71. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 72. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Se na do Fe de ral, 31 de agos to de 1990. – Ale -
xan dre Cos ta, 2º Vi ce-Presidente, no exer cí cio da
Pre si dên cia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Urba na

Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no,
exe cu ta da pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, con for me di -
re tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar 
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci da -
de e ga ran tir o bem es tar de seus ha bi tan tes.

§ 1º O pla no di re tor, apro va do pela Câ ma ra Mu -
ni ci pal, obri ga tó rio para ci da des com mais de vin te mil 
ha bi tan tes, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to e de ex pan são ur ba na.

§ 2º A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun ção
so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta is de
or de na ção da ci da de ex pres sas no pla no di re tor.

§ 3º As de sa pro pri a ções de imó ve is ur ba nos se -
rão fe i tas com pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro.

§ 4º E fa cul ta do ao Po der Pú bli co mu ni ci pal, me -
di an te lei es pe ci fi ca para área in clu í da no pla no di re -
tor, exi gir, nos ter mos da lei fe de ral, do pro pri e tá rio do
solo ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za -
do, que pro mo va seu ade qua do apro ve i ta men to, sob
pena, su ces si va men te, de:

I – par ce la men to ou edi fi ca ção com pul só ri os;

II – im pos to so bre a pro pri e da de pre di al e ter ri -
to ri al ur ba na pro gres si vo no tem po; 

III – de sa pro pri a ção com pa ga men to me di an te
tí tu los da dí vi da pú bli ca de emis são pre vi a men te
apro va da pelo Se na do Fe de ral, com pra zo de res ga te 
de até dez anos, em par ce las anu a is, igua is e su ces -
si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de ni za ção e os
ju ros le ga is.

Art. 183. Aque le que pos su ir como sua área ur -
ba na de até du zen tos e cin qüen ta me tros qua dra dos,
por cin co anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção,
uti li zan do-a para sua mo ra dia ou de sua fa mí lia, ad -
qui rir-lhe-á o do mí nio, des de que não seja pro pri e tá -
rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O tí tu lo de do mí nio e a con ces são de uso
se rão con fe ri dos ao ho mem ou à mu lher, ou a am bos,
in de pen den te men te do es ta do ci vil.

§ 2º Esse di re i to não será re co nhe ci do ao mes -
mo pos su i dor mais de uma vez. 
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§ 3º Os imó ve is pú bli cos não se rão ad qui ri dos
por usu ca pião.
....................................................................................

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TITULO V
Do Re gis tro de Imó ve is

CAPITULO I
Das Atri bu i ções

Art 167. No Re gis tro de imó ve is, além da ma trí -
cu la, se rão fe i tos. (Re nu me ra do e al te ra do pela Lei nº
6.216, 30-6-75).

I – o re gis tro:
...........................................................................
28) das sen ten ças de cla ra tó ri as de usu ca pião;

(Re da ção dada pela Lei nº 6.216, 30-6-75).
...........................................................................
36) da imis são pro vi só ria na pos se, e res pec ti va

ces são e pro mes sa de ces são, quan do con ce di do à
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os ou suas
en ti da des de le ga das, para a exe cu ção de par ce la -
men to po pu lar, com fi na li da de ur ba na, des ti na do às
clas ses de me nor ren da. (Item in clu í do pela Lei no
9.785, de 29-1-1999)

II – a aver ba ção: (Re da ção dada pela Lei nº
6.216, 30-6-75).

...........................................................................
17) do Ter mo de Se cu ri ti za ção de cré di tos imo -

bi liá ri os, quan do sub me ti dos a re gi me fi du ciá rio.
(Inclu í do pela Lei nº 9.514, de 20-11-97).

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

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Dis ci pli na a ação ci vil pú bli ca de
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos ao 
me io-ambiente, ao con su mi dor, a bens e
di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó -
ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (Ve ta do) e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Re gem-se pe las dis po si ções des ta Lei,
sem pre ju í zo da ação po pu lar, as ações de res pon sa -
bi li da de por da nos ca u sa dos:

I – ao me io-ambiente;
II – ao con su mi dor;

III – a bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

IV – (Ve ta do). 

Art. 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u te lar para
os fins des ta Lei, ob je ti van do, in clu si ve evi tar o dano
ao me io-ambiente, ao con su mi dor, aos bens e di re i -
tos de va lor ar tís ti co es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i -
sa gís ti co (Ve ta do).

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil

...........................................................................
Art. 134. E, ou tros sim, da subs tân cia do ato a

es cri tu ra pú bli ca:
...........................................................................
II – nos con tra tos cons ti tu ti vos ou trans la ti vos de 

di re i tos re a is so bre imó ve is de va lor su pe ri or a
Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros), ex ce tu a do o
pe nhor agrí co la.

§ 1º A es cri tu ra pú bli ca, la vra da em no tas de ta -
be lião, é do cu men to do ta do de fé pú bli ca, fa zen do
pro va ple na, e, além de ou tros re qui si tos pre vis tos em 
lei es pe ci al, deve con ter:

 a) data e lu gar de sua re a li za ção;
b) re co nhe ci men to da iden ti da de e ca pa ci da de

das par tes e de quan tos ha jam com pa re ci do ao ato;
c) nome, na ci o na li da de, es ta do ci vil, pro fis são,

do mi cí lio e re si dên cia das par tes e de ma is com pa re -
cen tes, com a in di ca ção, quan do ne ces sá rio, do re gi -
me de bens do ca sa men to, nome do côn ju ge e fi li a -
ção;

d) ma ni fes ta ção da von ta de da par tes e dos in -
ter ve ni en tes;

e) de cla ra ção de ter sido lida às par tes e de ma is 
com pa re cen tes, ou de que to das a le ram;

f) as si na tu ra das par tes e dos de ma is com pa re -
cen tes, bem como a do ta be lião, en cer ran do o ato.

§ 2º Se al gum com pa re cen te não pu der ou não
sou ber as si nar, ou tra pes soa ca paz as si na rá por ele,
a seu rogo. 
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§ 3º A es cri tu ra será re di gi da em lín gua na ci o -
nal.

§ 4º Se qual quer dos com pa re cen tes não sou -
ber a lín gua na ci o nal e o ta be lião não en ten der o idi o -
ma em que se ex pres sa, de ve rá com pa re cer tra du tor
pú bli co para ser vir de in tér pre te ou, não o ha ven do na 
lo ca li da de, ou tra pes soa ca paz, que, a ju í zo do ta be -
lião, te nha ido ne i da de e co nhe ci men tos bas tan tes.

§ 5º Se al gum dos com pa re cen tes não for co nhe -
ci do do ta be lião, nem pu der iden ti fi car-se por do cu men -
to, de ve rão par ti ci par do ato pelo me nos 2 (duas) tes te -
mu nhas que o co nhe çam e ates tem sua iden ti da de. § 6º 
O va lor pre vis to no in ci so II des te ar ti go será re a jus ta do
em ja ne i ro de cada ano, em fun ção da va ri a ção no mi nal 
das Obri ga ções do Te sou ro Na ci o nal – OTN (Lei nº
6.423, de 17 de ju nho de 1977).

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PARECERES

PARECER Nº 148, 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 44, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Na bor Jú ni or, que al te ra o § 6º do art. 
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral (re nún cia dos 
man da tos do Pre si den te da Re pú bli ca,
dos Go ver na do res de Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral, e dos Pre fe i tos para con cor rer 
a car gos ele ti vos), e a Pro pos ta de Emen -
da àCons ti tu i ção nº 45, de 2000, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que mo di fi ca o § 6º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tra mi tan do
em con jun to, nos ter mos do Re que ri men -
to nº 589, de 2000.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

Vem à aná li se des ta Co mis são a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, de au to ria do
no bre Se na dor Na bor Ju ni or e ou tros 31 Se nho res
Se na do res, que ”Alte ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral“.

A pro po si ção em aná li se de ter mi na que o Pre si -
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to

para con cor re rem a qua is quer car gos ele ti vos. Efe ti -
va men te, a al te ra ção im pli ca na obri ga to ri e da de de
os can di da tos a re e le i ção em car gos exe cu ti vos se
de sin com pa ti bi li za rem seis me ses an tes da ele i ção.

Seus ilus tres au to res a jus ti fi cam afir man do que 
”o ins ti tu to da re e le i ção, por si só, be ne fi cia a can di da -
tu ra dos as pi ran tes aos mes mos car gos, cu jos no mes 
já se en con tram em evi dên cia pe ran te o ele i to ra do.
Não exi gi do o afas ta men to, o pri vi lé gio se ma ni fes ta
de ma ne i ra a afron tar i’eenientemn ente o ma i or prin -
cí plo do Esta do de Di re i to — o prin cí pio da igual da de,
pre ju di can do, as sim, a trans pa rên cia que deve nor te -
ar o cxc rcic zo da so be ra nia po pu lar’.

À pro pos ta foi apen sa da a PEC 110 45, de
2000, cujo pri me i ro sig na tá rio é o emi nen te Se na dor
Jef fer son Pé res, em idên ti co sen ti do.

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, jun 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.

E o re la tó rio.

II – Voto

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 da pro pos -
ta em aná li se. Igual men te, no que toca à sua ju ri di ci -
da de e à sua 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.

De ou tra par te, quan to ao mé ri to, igual men te,
ma ni fes tax no-nos pela apro va ção da pre sen te Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção. A não exi gên cia de
de sin com pa ti bi li za ção dos can di da tos a re e le i ção em
car gos exe cu ti vos já se re ve lou to tal men te rncon ver -
nen te nas ex pe riên ci as que ti ve mos após a in tro du -
ção do ins ti tu to em nos sa le gis la ção. Vi mos, no ple i to
de 1998 e, es pe ci al men te, no mu ni ci pal de 2000, um
gran de nú me ro de abu sos que não pu de ram ser con -
ti dos pe las res tri ções pos tas na lei ele i to ral.

Pa re ce-nos não ha ver dú vi da de que o afas ta -
men to do Che fe do Po der Exe cu ti vo can di da to a re e -
le i ção, já exi gi do para a pos tu la ção de ou tros car gos,
deve ser ado ta do, com vis tas a as se gu rar a mais
com ple ta li su ra de nos sos ple i tos.

Assim, a apro va ção da pre sen te Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção tra du zir-se-á em sig ni fi ca ti vo
apri mo ra men to de nos sa le gis la ção ele i to ral, ou seja,
em mais um pas so na di re ção da con so li da ção da de -
mo cra cia em nos so País.
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Com re la ção à pro pos ta apen sa da, seu ob je ti vo
já é aten di do pela pro po si ção prin ci pal, uma vez que
ca mi nha em idên ti co sen ti do.

Ante o ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, res -
tan do pre ju di ca da a PEC nº 45, de 2000.

Sala da Co mis são, 4 de abril dde 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ires Re zen de, Re la tor –
Anto nio Car los Ma ga lhães – Lú cio Alcân ta ra (voto
con trá rio) – Osmar Dias – Nilo Te xe i ra – Amir Lan -
do – José Edu ar do Du tra – Ro ber to Re quião – Ro -
meu Tuma – Ro ber to Fre i re (voto con trá rio) – Ade -
mir Andra de – Belo Par ga – Jef fer son Pé res –
Fran ce li no Pe re i ra.

Do cu men to ane xa do pela Se cre ta -
ria-Geral da Mesa, nos ter mos do art. 250
do Re gi men to Inter no.

RE QUE RI MEN TO Nº 589, DE 2000

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,
re que i ro te nham tra mi ta ção em con jun to as se guin tes 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 44 e 45, de
2000.

Sala das Ses sões, – Jef fer son Pé res – Na bor
Jú ni or.

PARECER Nº 149, de 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 127, de 1995 (nº 989/95, na -
que la casa), de au to ria do Se na dor La u ro 
Cam pos, que pa dro ni za o vo lu me de áu -
dio das trans mis sões de rá dio e te le vi são 
nos es pa ços de di ca dos à pro pa gan da e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Cu i da-se de pro je to de lei, de au to ria do ilus tre
Se na dor La u ro Cam pos (PT/DF), que ob je ti va pa dro -
ni zar os si na is de áu dio dos ser vi ços de ra di o di fu são,
com o fim de que não haja, no mo men to da re cep ção,
du ran te os in ter va los co mer ci a is, ele va ção de vo lu -
me.

O art. 2º da pro po si ção dis põe que ca be rá ao
Exe cu ti vo, no pe río do de 120 (cen to e vin te) dias, con -
ta dos da pu bli ca ção da lei, cri ar os me ca nis mos ne -
ces sá ri os à nor ma li za ção téc ni ca da ma té ria, bem
como o de ver de fis ca li zar o seu cum pri men to.

Como jus ti fi ca ti va à ini ci a ti va, o ilus tre au tor sus -
ten ta que as emis so ras de rá dio e de te le vi são vêm se 
uti li zan do do ar ti fí cio de au men tar o vo lu me do som
nas in ser ções co mer ci a is, de modo a am pli ar o po der
de mo bi li za ção das men sa gens ve i cu la das.

Enten de o subs cri tor da pro pos ta que o me ca -
nis mo vem sen do uti li za do de for ma abu si va, como
for ma de pri vi le gi ar esta ou aque la men sa gem co mer -
ci al.

Sub me ti do à apre ci a ção ter mi na ti va des ta Co -
mis são de Edu ca ção, a pro po si ção foi apro va da, por
una ni mi da de, em 24 de agos to de 1995, nos ter mos
do voto do no bre Re la tor, Se na dor Epi tá cio Ca fe te i ra.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi ob je to
de pa re cer da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co -
mu ni ca ção e Infor má ti ca e da Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e Re da ção.

Ao ser ana li sa da pela Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca, em 22 de
maio de 1996, a pro po si ção re ce beu uma emen da
mo di fi ca ti va, pro pos ta pelo ilus tre Re la tor, De pu ta do
Ma luly Neto, ten do sido apro va da, por una ni mi da de.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi apro va da, tam bém 
por una ni mi da de, ten do re ce bi do subs ti tu ti vo vi san do
ao aper fe i ço a men to da téc ni ca le gis la ti va.

De vol ta ao Se na do Fe de ral, o pro je to foi re dis -
tri bu í do a esta Co mis são de Edu ca ção, que de ve rá se 
pro nun ci ar em ca rá ter ter mi na ti vo.

E o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor:

A pro po si ção sob exa me, cujo in te res se co le ti vo 
é ine gá vel, re ve la a pre o cu pa ção de seu ilus tre Au tor,
Se na dor La u ro Cam pos, em pre ser var o di re i to dos
ou vin tes e te les pec ta do res, a não se rem cons tan te -
men te im por tu na dos, por meio do ar ti fí cio, uti li za do
pe las emis so ras de rá dio e de TV, que vêm au men -
tan do o vo lu me do som das trans mis sões, du ran te os
in ter va los co mer ci a is.

Em to das as Co mis sões por onde tra mi tou, o
pre sen te pro je to ob te ve apro va ção, por una ni mi da de,
ten do sen si bi li za do os res pec ti vos mem bros, o ar gu -
men to de que sua apro va ção é de fun da men tal im -
por tân cia para evi tar o co me ti men to de even tu a is
abu sos por par te dos me i os de co mu ni ca ção.

Nes se sen ti do, des ta ca mos o voto do ilus tre Se -
na dor Epi tá cio Ca fe te i ra, nes te Co le gi a do, em 24 de
agos to de 1995, que as sim se pro nun ci ou so bre a
ma té ria:
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“Di an te do ex pos to, ve ri fi ca-se que o
con te ú do do pro je to des ti na-se a dis ci pli nar
área ne vrál gi ca do pro ces so de re la ci o na -
men to do mer ca do pro du ti vo com a so ci e da -
de, evi tan do even tu a is abu sos.”

Por seu tur no, a Co mis são de Ciên cia e Tec no lo -
gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra ex pli ci ta
esse en ten di men to, re co nhe cen do que a prá ti ca de
au men to do vo lu me do si nal, pe las emis so ras, é in va -
si va e vi o la o di re i to de o usuá rio ar bi trar o vo lu me de
seu re cep tor. Nes sa Co mis são, o pro je to re ce beu
uma emen da mo di fi ca ti va, que visa a in clu ir, ex pres -
sa men te, as emis so ras de rá dio.

Con cor da mos com a mo di fi ca ção apro va da
nes se Co le gi a do da Câ ma ra dos De pu ta dos, por que,
a des pe i to de a emen ta do pro je to fa zer men ção as
trans mis sões de rá dio e de te le vi são", o art. 1º, em
sua re da ção ori gi nal, po de ria ge rar dú vi das quan to à
apli ca bi li da de da nor ma le gal às emis so ras de rá dio.

Do mes mo modo, jul ga mos vá li das as al te ra -
ções pro mo vi das e apro va das pela Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra, que ob je ti va ram
apri mo rar a téc ni ca le gis la ti va da pro po si ção, nos ter -
mos do Subs ti tu ti vo nº 989, de 1995.

Em face do ex pos to, nos so voto é pela apro va -
ção do pro je to, nos ter mos do subs ti tu ti vo en vi a do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Se na do Fe de ral.

Sala da Co mis são, 27 de mar ço, de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Cân di do,  Re la -
tor – Fre i tas Neto – José Co e lho – Car los Pa tro cí -
nio – Osmar Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Mo re i ra Men des – Edu ar do
Su plicy – Lú dio Co e lho – Na bor Jú ni or – Mar lu ce
Pin to – Ger son Ca mat ta – Ro meu Tuma – La u ro
Cam pos (au tor).

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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 em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fos ao art. 829
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho –
CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dis por so bre
as pro vas tes te mu nha is na Jus ti ça do
Tra ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 829 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes pa rá gra fos:

”Art. 829. .............................................
§ 1º O juiz in da ga rá da tes te mu nha,

an tes da pres ta ção de com pro mis so le gal,
se ela li ti ga, li ti gou ou tes te mu nhou em ou -
tros pro ces sos que te nham como par te o
au tor ou o réu na ação.

§ 2º Ten do a tes te mu nha pres ta do de -
po i men to ou par ti ci pa do na qua li da de de
par te em ou tra ação tra ba lhis ta, que pos sa
es tar re la ci o na da com o pro ces so em ins tru -
ção, aos in te res sa dos será con ce di do pra zo
de cin co dias para a jun ta da de có pia da ata 
em que cons tem os de po i men tos pres ta dos
ou de ou tros do cu men tos vá li dos para qua li -
fi car o tes te mu nho.

§ 3º Con si de ra-se sus pe i ta a tes te mu -
nha que omi tir in for ma ções so bre a sua par -
ti ci pa ção em ou tras ações tra ba lhis tas, que
pres tar de po i men tos con tra di tó ri os ou que
per mi tam iden ti fi car a exis tên cia de con lu io
en tre ela e uma das par tes do pro ces so.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Jus ti ça do Tra ba lho en fren ta di fi cul da des no
mo men to da cons ti tu i ção das pro vas para ins tru ção
dos pro ces sos. As pro vas tes te mu nha is, em es pe ci al,
re pre sen tam um de sa fio ex tra or di ná rio na bus ca da
ver da de dos fa tos. É ine gá vel que a exis tên cia de um
gran de nú me ro de re la ções tra ba lhis tas in for ma is, em 
nos sa so ci e da de, faz com que esse meio de pro va
seja dos mais uti li za dos. Com isso, na fal ta de ele -
men tos ma te ri a is de pro va, não ra ra men te os em pre -
ga dos fir mam acor dos es pú ri os para tro car tes te mu -
nhos fal sos, en sa i ar ou for jar da dos em pre ju í zo de
um mes mo em pre ga dor. O juiz sin gu lar, ads tri to aos
ele men tos cons tan tes do pro ces so, pode não de tec -
tar as fra u des e, con se qüen te men te, não co i bir es ses
abu sos. Essa pro po si ção pre ten de ofe re cer, me di an -
te al te ra ção na le gis la ção tra ba lhis ta, me ca nis mos às 
par tes e aos ju i zes para en fren tar o pro ble ma.

Em pri me i ro lu gar, pa re ce-nos im por tan te que a
tes te mu nha in for me, an tes do com pro mis so le gal, a
sua par ti ci pa ção em ou tras ações que pos sam es tar
re la ci o na das com o pro ces so em ins tru ção. Assim,
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por exem plo, se ela aju i zou ação con tra o mes mo em -
pre ga dor, ple i te an do o mes mo di re i to que o be ne fi ciá -
rio de seu tes te mu nho está ple i te an do, é pre ci so ca u -
te la na aná li se das in for ma ções pres ta das. Via de re -
gra, as sus pe i tas mais co muns ocor rem quan do se
pre ten de pro var a pres ta ção de ho ras ex tras. Não
raro, as tes te mu nhas de põem con fir man do da tas, nú -
me ro de ho ras e fre qüên cia de sua ocor rên cia, de for -
ma que fica cla ro o co nhe ci men to que uma tem do de -
po i men to da ou tra.

Para não pro i bir ou con si de rar sus pe i ta a pro du -
ção de pro vas tes te mu nha is em que par ti ci pem em pre -
ga dos de uma mes ma em pre sa, o que po de ria con fi gu -
rar cer ce a men to de de fe sa, es ta mos pro pon do que os
in te res sa dos pos sam dis por de pra zo para a jun ta da de
ou tros do cu men tos, sem pre que a tes te mu nha con fir -
mar a exis tên cia de ou tros li tí gi os cor re la tos ou a sua
par ti ci pa ção em ou tras ações. Ao juiz se rão sub me ti dos 
os ele men tos de pro va e a ele ca be rá a de ci são a res -
pe i to da va li da de das pro vas pro du zi das.

Pa re ce-nos que a her me nêu ti ca cor re ta dos
ele men tos de pro va, ob ti dos a par tir de de po i men -
tos pes so a is, im pli ca con si de rar-se sus pe i ta a tes -
te mu nha que omi tir in for ma ções so bre a sua par ti -
ci pa ção em ou tras ações tra ba lhis tas, pres tar de -
po i men tos con tra di tó ri os ou re pe tir da dos exa tos
que im pli quem um co nhe ci men to ex cep ci o nal so bre 
a ati vi da de dos ou tros co le gas de tra ba lho. De
qual quer for ma, de pen de rá do bom sen so e da
eqüi da de do Juiz do Tra ba lho, na ins tru ção do pro -
ces so, a ava li a ção des ses tes te mu nhos em face
dos ou tros ele men tos jun ta dos aos au tos.

Cre mos que as ino va ções po dem tra zer qua li -
da de ao con te ú do pro ba tó rio dos tes te mu nhos, am -
pli an do o grau de jus ti ça das de ci sões nos Tri bu na is
e Ju í zos do Tra ba lho. Para apro va ção des sas me di -
das pro ces su a is, es pe ra mos con tar com o apo io dos 
no bres Pa res.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. –
Osmar Dias

Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:

TÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º – Esta Con so li da ção es ta tuí as nor mas
que re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de tra -
ba lho, nela pre vis tas.

Art. 2º – Con si de ra-se em pre ga dor a em pre sa,
in di vi du al ou co le ti va, que, as su min do os ris cos da
ati vi da de eco nô mi ca, ad mi te, as sa la ria e di ri ge a
pres ta ção pes so al de ser vi ço.

§ 1º – Equi pa ram-se ao em pre ga dor, para os efe i -
tos ex clu si vos da re la ção de em pre go, os pro fis si o na is
li be ra is, as ins ti tu i ções de be ne fi cên cia, as as so ci a ções
re cre a ti vas ou ou tras ins ti tu i ções sem fins lu cra ti vos,
que ad mi ti rem tra ba lha do res como em pre ga dos.

..........................................................................
Art. 827. O juiz ou pre si den te po de rá ar güir os

pe ri tos com pro mis sa dos ou os téc ni cos, e ru bri ca rá,
para ser jun to ao pro ces so, o la u do que os pri me i ros
ti ve rem apre sen ta do.

Art. 828. Toda tes te mu nha, an tes de pres tar o
com pro mis so le gal, será qua li fi ca da, in di can do o
nome, na ci o na li da de, pro fis são, ida de, re si dên cia, e,
quan do em pre ga da, o tem po de ser vi ço pres ta do ao
em pre ga dor, fi can do su je i ta, em caso de fal si da de, às 
leis pe na is.

Pa rá gra fo úni co. Os de po i men tos das tes te mu -
nhas se rão re su mi dos, por oca sião da au diên cia, pelo 
se cre tá rio da Jun ta ou fun ci o ná rio para esse fim de -
sig na do, de ven do a sú mu la ser as si na da pelo Pre si -
den te do Tri bu nal e pe los de po en tes.

Art. 829. A tes te mu nha que for pa ren te até o ter -
ce i ro grau ci vil, ami go ín ti mo ou ini mi go de qual quer
das par tes, não pres ta rá com pro mis so, e seu de po i -
men to va le rá como sim ples in for ma ção.

Art. 830. O do cu men to ofe re ci do para pro va só
será ace i to se es ti ver no ori gi nal ou em cer ti dão au -
tên ti ca, ou quan do con fe ri da a res pec ti va pú bli -
ca-forma ou có pia pe ran te o juiz ou Tri bu nal.

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

(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.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 2001

Acres cen ta § 6º ao art. 3º da Lei nº
9.711, de 20 de no vem bro de 1998, para
dis por so bre a uti li za ção de Cer ti fi ca dos
da Dí vi da Pú bli ca, pe los con tri bu in tes
adim plen tes, no pa ga men to de dí vi das
com o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci -
al – INSS e dá ou tras pro vi dên ci as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de no vem -

bro de 1998, pas sa a vi go rar acres ci do de pa rá gra fo
sex to:

“Art. 3º.................................................
............................................................
§ 6º Aos con tri bu in tes adim plen tes

com o INSS é as se gu ra da a uti li za ção, para
pa ga men to de dé bi tos pre vi den ciá ri os vin -
cen dos e fu tu ros, dos cer ti fi ca dos a que se
re fe re este ar ti go, ad qui ri dos nas mes mas
con di ções em que são ofe re ci dos aos con -
tri bu in tes ina dim plen tes."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 ins ti tu iu li mi ta -
ções ao po der de tri bu tar e ga ran ti as aos con tri bu in -
tes nem sem pre ob ser va das es tri ta men te pe los en tes 
pú bli cos. Com fre qüên cia, por exem plo, são ofe re ci -
das fa ci li da des aos con tri bu in tes ina dim plen tes, em
fla gran te des con si de ra ção para com aque les que não 
me dem es for ços para man ter as con tas com o fis co
em dia. Essa prá ti ca, em nos so en ten di men to, in frin -
ge a nor ma cons ti tu ci o nal que veda à União, aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os ”ins ti tu ir 
tra ta men to de si gual en tre con tri bu in tes que se en con -
trem em si tu a ção equi va len te“, ob je to do in ci so II do
art. 150 da CF. Nos sa ini ci a ti va pre o cu pa-se em es pe -
ci al com o pa ga men to de di vi das para com o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al — INSS, pre vis to na Lei nº
9.711, de 20 de no vem bro de 1998.

A União ofe re ce aos de ve do res ina dim plen tes
pe ran te o INSS a pos si bi li da de de uti li za ção de Cer ti -
fi ca dos da Dí vi da Pú bli ca para a com pen sa ção de
cré di tos e dé bi tos, nos ter mos da re fe ri da Lei. Tra -
ta-se de uma fa ci li da de ex cep ci o nal que, na nos sa vi -
são, pode per fe i ta men te ser es ten di da aos con tri bu in -
tes adim plen tes. Nes se caso, eles po de ri am uti li zar
esse cré di to para o pa ga men to de con tri bu i ções vin -
cen das e fu tu ras.

Uti li zan do os cer ti fi ca dos, as em pre sas po dem
pla ne jar me lhor os pa ga men tos e for mar re ser vas
para o fu tu ro. Po dem, tam bém, pre ca ver-se con tra re -
du ções brus cas no fa tu ra men to e con tra os efe i tos
ne ga ti vos das ins ta bi li da des fi nan ce i ras. Em úl ti ma
ins tân cia, as re la ções tra ba lhis tas se rão be ne fi ci a das 
com o con tro le e a ad mi nis tra ção dos en car gos pre vi -
den ciá ri os, com re fle xos po si ti vos na ma nu ten ção
dos em pre gos.

Ain da que as ra zões eco nô mi cas e fi nan ce i ras
não fos sem sub sis ten tes, é ine gá vel a ne ces si da de
de va lo ri zar o bom con tri bu in te. É pre ci so es ta be le cer
li mi tes para essa ”cul tu ra da re ne go ci a ção per ma nen -
te“, que ofe re ce de for ma re gu lar fa ci li da des para os
ina dim plen tes. Além dis so, com a con ces são do mes -
mo be ne fí cio aos con tri bu in tes adim plen tes po de mos
evi tar que eles ve nham a tor nar-se ina dim plen tes por
im pre vi dên cia ou pela im pre vi si bi li da de dos fa to res
eco nô mi cos.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o apo io dos no bres Pa res para apro va ção des ta ini ci -
a ti va. É ine gá vel que a jus ti ça e a eqüi da de tri bu tá ri as
so men te se rão al can ça das com um tra ta men to cres -
cen te men te igua li tá rio aos con tri bu in tes. E a nos sa
pro pos ta pre ten de co la bo rar para isso.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Car los
Be zer ra

LEGISLAÇÃO CITADA

Pre si dên cia da Re pú bli ca
Sub che fia para Assun tos Ju rí di cos

LEI Nº 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dis põe so bre a re cu pe ra ção de ha -
ve res do Te sou ro Na ci o nal e do Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, a uti li -
za ção de Tí tu los da Dí vi da Pú bli ca, de res -
pon sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal, na
quI ta ção de dé bi tos com o INSS, al te ra
dis po si ti vos das Leis nº 7.986, de 28 de
de zem bro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
8.213, de 24 de ju lho de 1991, 8.742, de 7
de de zem bro de 1993 e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da RepÚ 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:
Art. 1º Até 31 de de zem bro de 1999, fica o

InstItu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS au to ri za -
do a re ce ber, como da ção em pa ga men to, Tí tu los da
Dí vi da Agrá na a se rem emi ti dos pela Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, por so li -
ci ta ção de lan ça men to do Insti tu to Na ci o nal de Co lo -
ni za ção e Re for ma Agrá na – INCRA, es pe ci fi ca men te 
para aqui si ção, para fins de re for ma agrá ria:

.........................................................................
Art. 3º A União po de rá pro mo ver le i lões de cer ti -

fi ca dos da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria fe de ral a se rem
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emi ti dos com a fi na li da de ex clu si va de Amor ti za ção
ou qui ta ção de dí vi das pre vi den ciá ri as, em per mu ta
por tí tu los de res pon sa bi li das do Te sou ro Na ci o nal ou
por cré di tos de cor ren tes de se cu ri ti za ção de obri ga -
ções da União.

§ 1º Fica o INSS au to ri za do a re ce ber os tí tu los
e cré di tos ace i tos no le i lão de cer ti fi ca dos da dí vi da
pú bli ca mo bi liá ria fe de ral, com base nas per cen ta -
gens so bre os úl ti mos pre ços uni tá ri os e de ma is ca -
rac te rís ti cas di vul ga das pela por ta ria re fe ri da no § 5º
des te ar ti go, com a fi na li da de ex clu si va de amor ti za -
ção ou qui ta ção de dí vi das pre vi den ciá nas, de em pre -
sa cujo dé bi to to tal não ul tra pas se R$500.000,00
(qui nhen tos mil re a is).

§ 2º Os dé bi tos pre vi den ciá ri os a se rem amor ti -
za dos ou qui ta dos na for ma do § 1º se rão con si de ra -
dos pelo seu va lor atu a li za do acres ci do dos en car gos
le ga is mul ti pli ca do pelo per cen tu al cal cu la do en tre o
pre ço mé dio do úl ti mo le i lão e o va lor de face de emis -
são do cer ti fi ca do.

§ 3º Os cer ti fi ca dos da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria
fe de ral po de rão ser emi ti dos di re ta men te para o INSS 
pelo pre ço mé dio ho mo lo ga do do seu úl ti mo le i lão de
co lo ca ção, em per mu ta pe los tí tu los e cré di tos re ce bi -
dos pelo INSS na for ma do § 1º des te ar ti go.

§ 4º A emis são dos cer ti fi ca dos de que tra ta o ca -
put pro ces sar-se-á sob a for ma es cri tu ral, me di an te 

re gis tro dos res pec ti vos di re i tos cre di tó ri os em
sis te ma cen tra li za do de li qui da ção e cus tó dia.

§ 5º Por ta na con jun ta dos Mi nis tros de Esta do
da Fa zen da e da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al

es ta be le ce rá as con di ções para a efe ti va ção de
cada le i lão pre vis to no ca put, tais como:

I – a quan ti da de de cer ti fi ca dos a se rem le i lo a -
dos;

II – de fi ni ção dos tí tu los ou cré di tos de cor ren tes
de se cu ri ti za ção de obri ga ções da União a se rem
ace i tos em per mu ta pe los cer ti fi ca dos, bem como a
quan ti da de mí ni ma por uni da de de cer ti fi ca do;

III – na tu re za, pe río do e si tu a ção dos dé bi tos
pre vi den ciá ri os que po de rão ser amor ti za dos ou qui -
ta dos com os cer ti fi ca dos;

IV – na tu re za, pe río do, si tu a ção e va lor má xi mo
dos dé bi tos pre vi den ciá ri os que po de rão ser amor ti -
za dos ou qui ta dos na for ma pre vis ta no § 1º des te ar -
ti go.

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

(À Co mis são dde Assun tos Eco nô mi -
co, em de ci são ter mi na ti va.)

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, re que ri men tos 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:

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no § 2º do art. 50, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como do art. 216, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que seja
en ca mi nha da ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da, para que
es cla re ça jun to à di re to ria do Ban co do Bra sil, a se -
guin te so li ci ta ção de in for ma ções, a res pe i to das pro -
vi dên ci as to ma das até o mo men to, em cum pri men to
às de ter mi na ções da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to so bre o Sis te ma Fi nan ce i ro, no que diz res -
pe i to à hi po te ca do Edi fí cio Ma i son Stra uss (Bra sí lia),
bem como em re la ção às con clu sões da re fe ri da CPI
no que diz res pe i to às pu ni ções ad mi nis tra ti vas aos
fun ci o ná ri os do Ban co do Bra sil de vi do ao “caso
Encol”.

Jus ti fi ca ção

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in -
ves ti gou pos sí ve is ir re gu la ri da des no Sis te ma Fi nan -
ce i ro (CPIB-1999) ti nha como um dos seus fa tos de -
ter mi na dos a apu ra ção do cha ma do “caso Encol”.
Nes te fato de ter mi na do, apu rou-se o en ca mi nha men -
to dado pelo Ban co do Bra sil nas suas ne go ci a ções
com a di re ção da em pre sa Encol.

Após a oi ti va dos de po i men tos, bem como a
aná li se mi nu ci o sa dos do cu men tos re qui si ta dos pela
Co mis são, cons ta tou-se que exis ti ram uma sé rie de
ir re gu la ri da des ope ra ci o na is que aca ba ram re dun -
dan do em de ci sões ad mi nis tra ti vas ex tre ma men te
ques ti o ná ve is.

Entre tais ir re gu la ri da des, des ta ca ram-se a si tu -
a ção do Edi fí cio Ma i son Stra uss (pá gi na 22 do re la tó -
rio da CPI) e a pu ni ção da en tão Di re to ria do Ban co
do Bra sil aos fun ci o ná ri os en vol vi dos nas ope ra ções
com a Encol. Em re la ção a es tes fa tos, a CPI apro vou, 
por una ni mi da de, re la tó rio fi nal de ter mi nan do ações
por par te da nova Di re to ria do Ban co do Bra sil.

Pas sa dos qua se dois anos da que las con clu -
sões, ain da res tam por par te do Ban co do Bra sil, o
cum pri men to de mu i tas das de ter mi na ções da Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to.

O pre sen te re que ri men to de in for ma ções tem
por ob je ti vo fun da men tal to mar co nhe ci men to apro -
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fun da do das ações to ma das pelo Ban co do Bra sil
com res pe i to às de ter mi na ções dos Se nho res Se na -
do res.

De fato, tal re que ri men to ins cre ve-se na com pe -
tên cia des ta Casa, na me di da em que o con tro le ex -
ter no é, em úl ti ma ins tân cia, mis são in de le gá vel do
Po der Le gis la ti vo.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Se na dor 
Car los Be zer ra.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 185,  DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ar ti gos 215, in ci so I, e 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro
seja en ca mi nha do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro 
de Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio o se guin te pe -
di do de in for ma ções:

1 _ Não se en con tram dis po ni bi li za das, nes ta
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, in for ma ções
que nos per mi tam ava li ar as ações go ver na men ta is
re la ci o na das ao fi nan ci a men to de agri cul to res
sem-terra, com vis ta à aqui si ção de ter ras, di re ta men -
te do pro pri e tá rio. Sa be-se, tão-somente. que essa
nova op ção de aces so à ter ra, en quan to mo da li da de
do pro ces so de re for ma agrá ria, en trou em efe ti vi da -
de em 1997 como um pro je to pi lo to de no mi na do Cé -
du la da Ter ra. Qual o mon tan te de re cur sos pre vis tos,
sua fon te de cap ta ção e o me ca nis mo ope ra ci o nal
ado ta do nes se pro gra ma pi lo to? Que cri té ri os fo ram
uti li za dos para a de fi ni ção dos es ta dos e agri cul to res
a se rem be ne fi ci a dos? Qu a is os en car gos fi nan ce i ros 
in ci den tes nes sa con ces sões de cré di to, o sub sí dio
im plí ci to, se exis ten te, e os even tos e ati vi da des eco -
nô mi cas pas sí ve is de fi nan ci a men to nes se pro je to?
Qual a atu al si tu a ção fi nan ce i ra des se pro je to?

2 _ Sa be-se, ain da, que esse pro je to pi lo to
acha-se, hoje, subs ti tu í do pelo Pro je to de Cré di to
Fun diá rio e Com ba te à Po bre za Ru ral, 1ª fase, a ser
im plan ta da por in ter mé dio de fi nan ci a men to a ser ob -
ti do jun to ao Ban co Mun di al, ora sub me ti do à apre ci a -
ção do Se na do Fe de ral. De for ma se me lhan te, e a
des pe i to do en ca mi nha men to do ple i to de au to ri za -
ção a esta Casa, não se en con tram dis po ní ve is in for -
ma ções que per mi tam uma cla ra e um per ti nen te en -
ten di men to do al can ce e das trans for ma ções pas sí -
ve is de ob ten ção com a im ple men ta ção des se novo
pro je to. Que ra zões le va ram a ado ção des se novo
pro je to, quan do, ain da, tudo in di ca, não fo ram exa u ri -
das as ações no âm bi to do pro je to pi lo to? Qual a ex -
ten são e a abran gên cia das ati vi da des a se rem co -

ber tas nes se pro je to? Que cri té ri os fo ram usa dos
para a de fi ni ção dos es ta dos e das fa mí li as a se rem
be ne fi ci a dos? Os fi nan ci a men tos con ce di dos no âm -
bi to des se pro je to es ta rão res tri tos à aqui si ção de
pro pri e da des ru ra is? Como se re la ci o na e in te ra ge
essa mo da li da de de im plan ta ção da re for ma agrá ria
com a pro ve ni en te das de sa pro pri a ções por in te res se 
so ci al? É pre vis ta a ex ten são des se pro je to para ou -
tros es ta dos? Em que oca sião, com que pre vi são de
re cur sos e qua is ati vi da des pro du ti vas e que es ta dos
são pre vis tos como pas sí ve is de fi nan ci a men to? Qu -
a is os cus tos e os be ne fí ci os eco nô mi cos e so ci a is
des se pro je to, uma vez que es sas in for ma ções são
tam bém exi gi das e pre vis tas nos ter mos do art. 4º, in -
ci so II, da Re so lu ção nº 96, de 1989?

3 _ Sob que pres su pos tos e em que di re ção foi
de fi ni da a mo de la gem des se pro je to, nes sa sua 1ª

fase? Se rão pri vi le gi a das, tão-somente, as aqui si -
ções de pro pri e da des ru ra is, ou se rão es sas con ju ga -
das com ações de fi nan ci a men to nas áre as de in -
fra-estrutura, as sis tên cia téc ni ca e de co mer ci a li za -
ção dos pro du tos ob ti dos nes ses as sen ta men tos?
Qual o ob je ti vo fun da men tal pre ten di do com essa
mo da li da de de as sen ta men to ru ral: ma xi mi za ção do
nú me ro de as sen ta men tos ou sua con so li da ção em
áre as es tra té gi cas?

Jus ti fi ca ção

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja 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 EUR218.190.000,00 (du zen tos e de zo i to mi lhões, 
cen to e no ven ta mil eu ros), com o Ban co Inter na ci o -
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to _ BIRD.

Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to se rão des ti na dos, con for me men ci o na do na men -
sa gem pre si den ci al, ao fi nan ci a men to par ci al do Pro -
je to de Cré di to Fun diá rio de Com ba te à Po bre za Ru -
ral _ 1, a ser exe cu ta do pelo Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio e pelo Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria _ Incra.

To da via, não se en con tram dis po ní ve is, tan to no 
Con gres so Na ci o nal, quan to nes sa men sa gem que
en ca mi nhou o ple i to à apre ci a ção des ta Casa, in for -
ma ções que nos per mi tam ava li ar ade qua da men te o
al can ce des te Pro gra ma. Como se sabe, um pro gra -
ma exe cu ta do de ma ne i ra par ci al, equi vo ca da ou er -
ro ne a men te, pode não ser su fi ci en te para di na mi zar
seus efe i tos so ci a is e eco nô mi cos, nem mes mo con -
tri bu ir para o com ba te à po bre za ru ral. Ao con trá rio,
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pode tra zer a ne ces si da de de no vas in ter ven ções por
par te do se tor pú bli co, so bre tu do quan do o mes mo
en con tra-se sob to tal res pon sa bi li da de do Po der Exe -
cu ti vo. A ação le gis la ti va, nes sa hora, está res tri ta
tão-somente, à ava li a ção das con di ções fi nan ce i ras
do em prés ti mo pre ten di do pelo pro je to em re fe rên cia.
E, mes mo no âm bi to des sa com pe tên cia, ins tru í do de 
for ma par ci al e em de sa cor do com o que de ter mi na a
Re so lu ção nº 96, de 1989, que tra ta do con tro le do
pro ces so de en di vi da men to da União. Nos ter mos do
in ci so II do art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, os ple -
i tos da União para a con tra ta ção de ope ra ções de cré -
di to ex ter no de vem ser en ca mi nha dos ao Se na do Fe -
de ral ins tru í dos, en tre ou tras exi gên ci as, com in for -
ma ções e aná li ses so bre os cus tos e os be ne fí ci os
eco nô mi cos e so ci a is do pro je to a ser fi nan ci a do pela
ope ra ção de cré di to.

O Con gres so Na ci o nal, em par ti cu lar o Se na do
Fe de ral, con so an te o dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de -
ral acer ca de sua com pe tên cia na área fi nan ce i ra e de 
fis ca li za ção, ne ces si ta de in for ma ções re la ti vas a
esse pro gra ma de com ba te à po bre za ru ral, ain da
que res tri tas a sua pri me i ra fase, sem que, para tal,
re cor ra àque las ve i cu la das na im pren sa, nem sem pre 
con fiá ve is.

Ci en te da ne ces si da de, opor tu ni da de e per ti -
nên cia de in for ma ções so bre o Pro je to de Cré di to
Fun diá rio e de Com ba te à Po bre za Ru ral _ 1, res pal -
da do, ain da, pe los arts. 215 e 216, in ci so IV, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, é que re que i ro seja 
en ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to Agrá rio este pe di do de in for ma ções, en ten den -
do, ade ma is, que fica a tra mi ta ção des sa ma té ria, que 
se pre ten de es cla re cer, in ter rom pi da até que as in for -
ma ções ora re que ri das se jam re ce bi das e in cor po ra -
das ao pro ces so em exa me nes ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Sala da Co mis são, 6 de abril de 2001. _ Se na -
dor 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.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -

ni lha, por 20 mi nu tos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

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, a si -

tu a ção da ener gia elé tri ca do País é de ve ras pre o cu -
pan te. O fan tas ma dos apa gões e do ra ci o na men to
que ron da va os la res dos bra si le i ros e os par ques in -
dus tri a is do País efe ti va men te apa re ceu; de i xou de
ser fan tas ma para ma te ri a li zar-se.

O Glo bo de hoje traz a se guin te no tí cia:

Pa co te do go ver no ten ta evi tar o ra ci o -
na men to de ener gia. Obje ti vo é eco no mi zar
10% do con su mo de luz no país até fim de
maio. O Go ver no lan çou on tem um pa co te
de me di das a ser ado ta do ime di a ta men te
para re du zir o con su mo e au men tar a ofer ta
de ener gia. O pa co te vai vi go rar até o fim de 
maio e tem como ob je ti vo eco no mi zar 10%
da ener gia con su mi da em todo o país. Se as 
33 me di das fra cas sa rem, será ne ces sá rio
ra ci o nar a ofer ta de ener gia, atin gin do ini ci -
al men te os con su mi do res re si den ci a is e co -
mer ci a is. As in dús tri as se rão as úl ti mas a
se rem afe ta das pelo ra ci o na men to.

Sr. Pre si den te, essa si tu a ção ex pli ca-se, ba si ca -
men te, pelo fato de o País ter ado ta do um mo de lo
ener gé ti co su pe ra do, que os úl ti mos go ver nos, in clu -
si ve o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
vêm bus can do mo di fi car, com a par ti ci pa ção cada
vez mais ati va do se tor pri va do na ge ra ção e dis tri bu i -
ção de ener gia elé tri ca. 

O pla ne ja men to exis ten te no País pre via uma
de man da qua se com pa ti bi li za da com a ca pa ci da de
de ofer ta. Entre tan to, não se es pe ra va que o vo lu me
de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca, no ta da men te nas Re -
giões Su des te e Nor des te do País, fos se mu i to
aquém do de se ja do, mu i to aquém do ne ces sá rio, fa -
zen do com que os nos sos re ser va tó ri os das usi nas
hi dre lé tri cas fi cas sem em ní ve is mí ni mos, di mi nu in -
do, con se qüen te men te, o vo lu me de ge ra ção de ener -
gia elé tri ca. Ora, é uma si tu a ção atí pi ca que aca bou
fa zen do com que o pla ne ja men to exis ten te para o for -
ne ci men to e ofer ta de ener gia elé tri ca no País – in su -
mo bá si co e fun da men tal – se es cas se as se, ao pon to
de es tar mos ago ra com um pro ces so de ra ci o na men -
to do seu uso. E ca mi nha re mos, se gu ra men te, já que
es ta mos che gan do ao fi nal do pe río do chu vo so, para
o pe río do de ra ci o na men to.

Cri ti car que nada nes se sen ti do foi fe i to se ria le -
vi a no de nos sa par te. Efe ti va men te, o Go ver no tem
pro cu ra do fa zer o que é pos sí vel. A cons tru ção de usi -
nas hi dre lé tri cas a car go da Ele tro bras vem, nos úl ti -
mos anos – e as sim será até 2003 –, ten do um an da -
men to ra zoá vel, não com a ace le ra ção de vi da, mas
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tam bém sem in ter rup ção. O pro ces so de pri va ti za ção
fa ci li tou o in gres so de in ves ti men tos es tran ge i ros e,
con se qüen te men te, a mo der ni za ção, e ocor reu ba si -
ca men te na área de dis tri bu i ção de ener gia. Hoje, cer -
ca de 70% da dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca no País
é fe i ta pelo se tor pri va do, mas na ge ra ção ocor re jus -
ta men te o con trá rio: cer ca de 70% da ener gia ge ra da
pelo País ain da é fe i ta por or ga nis mos es ta ta is.

Ma té ria da re vis ta IstoÉ des ta se ma na, in ti tu la -
da ”A cri se anun ci a da“, faz co men tá ri os so bre a re du -
ção, o ra ci o na men to, e diz que ”no Bra sil, o Go ver no
já pri va ti zou a ma i or par te do se tor elé tri co – boa par -
te para o ca pi tal es tran ge i ro –, mas re cu sou-se a de fi -
nir o mo de lo de con cor rên cia a lon go pra zo e a aten -
der à exi gên cia dos in ves ti do res trans na ci o na is de ta -
ri fas re a jus ta das pelo câm bio, que pro te jam seu re tor -
no das fra gi li da des do real“.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa 
é uma ques tão que pre ci sa efe ti va men te ser dis cu ti da 
e ana li sa da com pro fun di da de. Se efe ti va men te os in -
ves ti do res es tran ge i ros pre ten dem, ao in ves tir aqui
os seus ca pi ta is, ter a se gu ran ça do re tor no dos seus
di vi den dos em dó lar, é pre ci so sa ber se in ves ti men tos 
des sa na tu re za vão in te res sar ao con su mi dor bra si le -
i ro. E por que não es ti mu lar o pró prio em pre sa ri a do e
o se tor pri va do na ci o nal, já que não ha ve ria o com pro -
me ti men to cam bi al, para in ves tir ma ci ça men te no se -
tor de ge ra ção de ener gia?

A cri se se alas tra tal vez tam bém em fun ção dos
equí vo cos que ocor rem no nos so País. Ve jam a ina -
dim plên cia de Fur nas, que, na co mer ci a li za ção em
blo co da ge ra ção de ener gia, aca ba cri an do inú me ras 
di fi cul da des ao se tor.

De ve mos ana li sar tam bém, Sr. Pre si den te, o
País. O Bra sil tem um po ten ci al ex tra or di ná rio. A sua
ca pa ci da de de ener gia ins ta la da hoje é com pa tí vel
com a de man da, mas es ta mos vi ven do uma qua dra
in te res san te e im por tan te do País. Con tro la da a in fla -
ção, es ta be le ci das e ven ci das se ve ras me tas fis ca is,
o Bra sil se pre pa ra para um cres ci men to eco nô mi co
como o re gis tra do no ano pas sa do, que su pe rou a
casa dos 4,5% do seu PIB. 

Esse cres ci men to eco nô mi co, tão es pe ra do
pela so ci e da de bra si le i ra – cor ri giu in clu si ve inú me -
ras dis tor ções no se tor eco nô mi co, com con se qüên ci -
as para a área so ci al –, está cor ren do o ris co de ser
re fre a do pela es cas sez de ener gia elé tri ca. 

A na tu re za foi, re al men te, mu i to ge ne ro sa com o 
Bra sil, con ce den do ao nos so País ma nan ci a is ri cos e
ex tra or di ná ri os e im por tan tes ba ci as do Pla ne ta. Des -
ta co, par ti cu lar men te, a si tu a ção do Esta do do To can -

tins, o meu Esta do, com quem a na tu re za foi tam bém
ex tre ma men te ge ne ro sa, co lo can do, ali, duas das
mais im por tan tes ba ci as hi dro grá fi cas do País. Te mos 
um po ten ci al de ge ra ção de ener gia mu i to gran de.
Mas, na ver da de, hoje es ta mos pro du zin do cer ca de
me ta de ou um pou co mais da me ta de da de man da de 
ener gia do nos so Esta do, algo em tor no de 145 me ga -
watts. Isso é uma in sig ni fi cân cia em re la ção à de man -
da ins ta la da no País – mais de 72 mil me ga watts – e à
de man da na ci o nal, e ain da com essa ex pec ta ti va de
cres ci men to.

No To can tins, as pro vi dên ci as fo ram ado ta das.
Pri me i ro, pri va ti zou-se o ge ren ci a men to do sis te ma
ener gé ti co lo cal. Isso pro pi ci ou a an te ci pa ção de um
pro gra ma da Ele tro brás de cons tru ir, no le i to do rio
To can tins, uma usi na hi dre lé tri ca – a Usi na Hi dre lé tri -
ca Luiz Edu ar do Ma ga lhães –, que, trans fe ri da para o
se tor pri va do, está sen do fe i ta a cus to ba i xo e num
tem po re cor de. Em pou co mais de três anos e meio –
no fi nal des te ano, em se tem bro –, a usi na es ta rá
cons tru í da, a mais im por tan te obra do Esta do do To -
can tins, com ca pa ci da de de ge ra ção de 850 me ga -
watts, que, diga-se de pas sa gem, vai aten der às ne -
ces si da des do Esta do com todo o es for ço de au men -
to de sua de man da, que é hoje de 145 a 150 me ga -
watts. Esta mos tam bém le van do ener gia para o meio
ru ral, que vai au men tar a sua de man da, mas, mes mo
as sim, a ge ra ção no To can tins será, a par tir de de -
zem bro, cin co a seis ve zes a sua de man da. 

No pró prio le i to do rio To can tins, ain da te mos
mais qua tro pro je tos de sen vol vi dos, que, se co lo ca -
dos em prá ti ca, se im ple men ta das as suas usi nas, es -
ta rão con tri bu in do para mi ti gar essa ne ces si da de que 
o País en fren ta.

Por tan to, o mo de lo uti li za do no Esta do do To -
can tins, de trans fe rir para o se tor pri va do a ge ra ção
de ener gia elé tri ca, apro ve i tan do o po ten ci al ener gé ti -
co do rio To can tins, vem ao en con tro das ne ces si da -
des do País, do povo bra si le i ro, do em pre sa ri a do bra -
si le i ro, das in dús tri as bra si le i ras, que con so mem e
que têm a ne ces si da de des se in su mo tão im por tan te,
que é a ener gia elé tri ca. Não in te res sa sa ber se a usi -
na é es ta tal ou se é par ti cu lar. O que o povo pre ci sa, o
que o par que in dus tri al pre ci sa é do for ne ci men to de
ener gia elé tri ca tem pes ti va e abun dan te.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Ouço, com mu i to pra zer, o no bre Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.
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O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª abor da um as sun to
de ex tre ma im por tân cia, prin ci pal men te no mo men to
atu al. Efe ti va men te, o Go ver no Fe de ral, on tem, lan -
çou um pla no, que eu di ria, de aler ta à po pu la ção bra -
si le i ra no sen ti do de eco no mi zar ener gia, por que a si -
tu a ção dos re ser va tó ri os é de ve ras pre o cu pan te, con -
for me as se gu ra V. Exª. Acre di to que o Bra sil pre ci sa,
de vez em quan do, ser sa cu di do por al gu mas pre o cu -
pa ções. Isso ocor reu re cen te men te com o epi só dio
da vaca lou ca, quan do o Ca na dá ale gou, de cer ta ma -
ne i ra, que o Bra sil não vi nha cu i dan do mu i to bem do
seu re ba nho, do pon to de vis ta sa ni tá rio. Essa si tu a -
ção foi boa para o Bra sil, que, hoje, se pre pa ra para
ser um dos ma i o res ex por ta do res de car ne de todo
tipo. Ontem, par ti ci pei de um work shop ma ra vi lho so
so bre aqüi cul tu ra e, es pe ci fi ca men te, so bre pis ci cul -
tu ra, no Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Ago ra há a ques tão
da pou ca chu va, que está fa zen do com que os re ser -
va tó ri os atin jam os seus me no res ní ve is dos úl ti mos
40 anos. Isso, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, 
até cer to pon to será bom para o Bra sil. O pla no que o
Go ver no está pro pon do im ple men tar no nos so País é
mu i to bom e fará com que o povo eco no mi ze ener gia.
Cre io – e aqui já se fa lou mu i tas ve zes – que o Bra sil é 
o cam peão mun di al do des per dí cio, e sa be mos mu i to
bem dis so. Não sou in te i ra men te fa vo rá vel ao ho rá rio
de ve rão e vejo que vá ri os Esta dos já se re be la ram
con tra ele. Eco no mi za-se mu i to pou co, há in ter fe rên -
cia no re ló gio bi o ló gi co das pes so as e o re sul ta do não 
tem sido o es pe ra do. Por tan to, isso vai ser bom, o bra -
si le i ro vai se acos tu mar a eco no mi zar ener gia não só
nas cri ses, até por que o ma i or be ne fi ciá rio será o pró -
prio con su mi dor. Acho que o pro gra ma do Go ver no é
bom, mas, so bre tu do, deve-se fa zer uma cam pa nha
na ci o nal cada vez mais in ten sa para que se pre ser ve
a ener gia, cujo ma i or be ne fi ciá rio, re pi to, será o pró -
prio con su mi dor. V. Exª as se gu ra que o Go ver no já fez 
mu i to no se tor ener gé ti co. Co mun go da mes ma opi -
nião de V. Exª. Já fez mu i to, mas não tudo o que de ve -
ria fa zer. Mu i tas ve zes, da tri bu na que V. Exª ocu pa,
nós e ou tros Srs. Se na do res te mos cha ma do a aten -
ção do Go ver no para que se es ta be le ça uma po lí ti ca
ener gé ti ca al ter na ti va. No bre Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, é um ab sur do que, no Bra sil, em de ter mi na -
das re giões, ain da se use chu ve i ro elé tri co! O chu ve i -
ro tem que ter ener gia so lar, prin ci pal men te nas Re -
giões Nor te e Nor des te do País. É o que se usa em
ou tros pa í ses. O Bra sil, por meio das uni ver si da des e
dos seus pes qui sa do res, já de sen vol veu um mo de lo
ex ce len te e ba ra to para se cap tar ener gia so lar. Des -

de 1984 – por tan to, há 16 anos – uso ener gia so lar e
es tou mu i to sa tis fe i to. Gas to mu i to me nos do que se
es ti ves se usan do ener gia elé tri ca. Te mos, tam bém, o
pro ble ma do apro ve i ta men to do ba ga ço da cana e a
re a ti va ção do Pro gra ma Proál co ol. Esta mos sem pre
su je i tos aos hu mo res do mer ca do dos com bus tí ve is
fós se is. Como exem plo, vi mos ago ra o afun da men to
da P-36, que tra rá pre ju í zo de US$100 mi lhões pela
fal ta de pro du ção. Assim, te nho cha ma do a aten ção
para as ener gi as al ter na ti vas: o ba ga ço da cana, o ál -
co ol – cha mo a aten ção para a re a ti va ção do Proál co -
ol – a ener gia eó li ca, a ener gia so lar, e cre io, sin ce ra -
men te, que Deus, por in ter mé dio da na tu re za, está
cha man do a aten ção do Bra sil para que se en qua dre
num pro je to de mo der ni da de e de pro du ção de ener -
gia não-po lu en te, re no vá vel, con for me es sas que ci -
tei. V. Exª faz um ex ce len te dis cur so, aler tan do as au -
to ri da des e o povo de ma ne i ra ge ral, e, o que é mais
im por tan te, mos tran do que o Esta do do To can tins
tem po ten ci al para for ne cer ener gia em abun dân cia
para o nos so País.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª – que, como
eu, re pre sen ta com mu i to or gu lho o To can tins e co -
nhe ce o po ten ci al hi dre lé tri co que o nos so Esta do
tem, po den do con tri bu ir, de for ma de ci si va, para mi ti -
gar es sas di fi cul da des que o País en fren ta – afir ma,
com mu i ta pro pri e da de, que essa cri se anun ci a da ha -
ve rá de tra zer a sua con tri bu i ção. Aliás, di zem que é
no mo men to de cri se que se bus cam as gran des so lu -
ções.

Uma das al ter na ti vas de ação apon ta das por V.
Exª, que deve en vol ver a so ci e da de, a prin ci pal pre ju -
di ca da em ra zão do ra ci o na men to da ener gia, é esse
pro ces so de edu ca ção do uso do més ti co da ener gia,
evi tan do-se o abu so de tem po no chu ve i ro, de uso do
fer ro elé tri co, de lu zes ace sas nas di ver sas de pen -
dên ci as da casa, sem que haja al guém ali uti li zan do
os be ne fí ci os da ener gia elé tri ca. Enfim, te nho cer te -
za de que esse pro gra ma ha ve rá de con tri bu ir com a
dona de casa, que, efe ti va men te, é a ma i or eco no mis -
ta que o mun do co nhe ce e que sabe or ga ni zar o seu
or ça men to den tro da sua ca pa ci da de de re ce i ta, ade -
quan do-a às suas des pe sas. Tes te mu nha mos, per -
ma nen te men te, as do nas de casa re co men dan do,
prin ci pal men te aos seus fi lhos, que apa guem a luz do
quar to quan do lá não es ti ve rem, que não se de mo -
rem mu i to ao chu ve i ro, para não se gas tar ex ces si va -
men te ener gia. Sei que essa cam pa nha na ci o nal ha -
ve rá de dar uma con tri bu i ção para que o País ra ci o na -
li ze um pou co o uso des se in su mo.
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V. Exª tem ra zão, tam bém, quan do diz que pre ci -
sa mos con tri bu ir e exi gir que o Go ver no con ti nue no
pro ces so de en vol vi men to do se tor pri va do na ge ra -
ção de ener gia, não só nos gran des em pre en di men -
tos, mas es ti mu lan do tam bém as pe que nas usi nas,
as cha ma das PCHs.

Lem bra V. Exª, com mu i ta pro pri e da de, que o
Bra sil, jus ta men te por ter tudo mu i to abun dan te, não 
se pre o cu pou com o pro gra ma al ter na ti vo do Proál -
co ol, que é ex tra or di ná rio – de sen vol ve mos uma
tec no lo gia nova, que foi co pi a da por ou tros pa í ses e, 
de va ga ri nho, va mos aban do nan do o Proál co ol ao
seu pró prio des ti no, com ge ra ção de ener gia lim pa. 

Tam bém V. Exª abor da o que eu gos ta ria de
co men tar so bre as ou tras al ter na ti vas de ener gia
que, no ter ri tó rio bra si le i ro, são ex tre ma men te fa vo -
rá ve is, como o apro ve i ta men to da ener gia eó li ca.
Sur pre en deu-me a in for ma ção de que o po ten ci al
de ener gia eó li ca que o País tem, de for ma mais
acen tu a da no Nor des te bra si le i ro, é qua se duas ve -
zes ma i or do que a sua ca pa ci da de de ge ra ção de
ener gia elé tri ca, de 165 mil me ga watts. E nós pra ti -
ca men te não apro ve i ta mos nada. Da mes ma for ma,
qua se não apro ve i ta mos a ener gia fo to vol ta i ca, a
ener gia so lar.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, en ten do que a cri se anun ci a da, e que se avi zi -
nha, dará ao Bra sil a opor tu ni da de de bus car a so lu -
ção de fi ni ti va para esse gra ve pro ble ma, que deve
ser en con tra da com ra pi dez para não ini bir essa
opor tu ni da de ex tra or di ná ria que o Bra sil tem de en -
con trar, de fi ni ti va men te, o seu ca mi nho de pro gres -
so e de de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

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) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, por
per mu ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR EDISON LOBÃO, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA RE- VISÃO, SERÁ
PUBLICADO  OPORTUNAMENTE:

O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil 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 186, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral 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 Se nhor Anto nio Fer raz Oli ve i ra,
ex-vereador e ex-prefeito de San to Antô nio do Le ver -
ger, e ex-presidente da Asso ci a ção Co mer ci al de Cu i -
a bá, Esta do do Mato Gros so:

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 (es -

po sa: Lour des Ma ria Cam pos de Oli ve i ra, e fi lhos: Ma -
ria de Lour des Oli ve i ra Ni gro, ca sa da com Le o pol do
Má rio Ni gro; e Edmun do Luiz Cam pos Oli ve i ra, ca sa -
do com Ma ria Au xi li a do ra Cam pos de Oli ve i ra); e ao
Esta do do Mato Gros so.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros, PSDB/MT – Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, PFL/MT – Se na dor Car los Be zer ra,
PMDB/MT.

O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido 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 os Srs. Se -
na do res que o de se ja rem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
en ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. 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, nós, os três Se na do res da Ban ca da do Esta do de 
Mato Gros so, es ta mos apre sen tan do um re que ri men -
to de so li da ri e da de à fa mí lia do Sr. Antô nio Fer raz Oli -
ve i ra, um dos ma i o res em pre sá ri os da área de tu ris -
mo de Mato Gros so. Foi duas ve zes pre fe i to de San to
Antô nio do Le ver ger – nes sas duas opor tu ni da des,
San to Antô nio foi um Mu ni cí pio de gran de in fluên cia
na eco no mia de Mato Gros so – e pre si den te da Asso -
ci a ção Co mer ci al de Cu i a bá. 

Sen do as sim, apre sen to, jun ta men te com os
Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e Car los Be zer ra, essa
mo ção de so li da ri e da de à fa mí lia, es pe ran do con tar
com o apo io de to dos os Co le gas Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, 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. Edi son Lo bão, 1º
Vice-Pre si den te.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 7 05639



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 186, de 2001.

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 co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 34, de 2000, que al te ra a Lei nº 8.987, de
13 de fe ve re i ro de 1995, que ”dis põe so bre o re gi me
de con ces são e pres ta ção de ser vi ços pú bli cos pre -
vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras
pro vi dên ci as“, de ter mi nan do que to das as con ces -
sões de ser vi ços pú bli cos se jam pre ce di das de re la -
tó rio de im pac to eco nô mi co-so ci al , foi lido na ses são
de 10 de fe ve re i ro de 2000 e des pa cha do, pela Pre si -
dên cia, 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.

Ao ana li sar o pro je to, esse ór gão téc ni co opi nou
pela sua apro va ção quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, e, no mé ri to, pro pôs fos -
se ou vi da a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, pe -
las ra zões ex pos tas.

O des pa cho em re fe rên cia teve por base o art.
101, in ci so II, le tra ”f“, do Re gi men to Inter no, por se
tra tar de re gi me de con ces são e pres ta ção de ser vi -
ços pú bli cos.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia de cli nou de sua com pe tên cia ter mi na ti va, e, nes -
sas con di ções, a Pre si dên cia re ti fi ca o seu des pa cho
para, em con so nân cia com o en ten di men to des se ór -
gão téc ni co, re me tê-lo à 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) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 106, de 2001 (nº
312/2001, na ori gem), de 4 do cor ren te, 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 29 de ju nho de 1995,
en ca mi nha a pro gra ma ção mo ne tá ria re la ti va ao se -
gun do 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 (Edi son Lo bão) – 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:

OF. PSDB/PTB/I/Nº 270/2001

Bra sí lia, 5 de abril 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 Aé cio Ne -
ves pelo De pu ta do Car los Ba ta ta, 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 2.136-36/2001, 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 ra, 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“.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do blo co PSDB/PTB.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 299/2001

Bra sí lia, 5 de abril 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 Alo i zio
San tos (li cen ci a do) pelo De pu ta do Do mi ci a no Ca bral, 
como mem bro ti tu lar, na Co mis são Par la men tar de in -
qué ri to com a fi na li da de de apu rar, em todo País, o
ele va do cres ci men to, de rou bo de car gas trans por ta -
das pe las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro -
viá ri os e aqua viá ri os.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do Blo co do PSDB/PTB.

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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. S. Exª
dis põe de 20 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, há pou -
cas una ni mi da des no Bra sil. Entre tan to, o as sun to
que tra go ao Ple ná rio é, po ten ci al men te, uma de las.
Nem os mais fer re nhos crí ti cos do Go ver no Fer nan do
Hen ri que de i xam de re co nhe cer o gran de mé ri to da
ado ção do Pro gra ma Bol sa-Esco la, ago ra lan ça do
em ní vel na ci o nal. 

O pro gra ma, que visa, es sen ci al men te, a in cen -
ti var fa mí li as de ba i xa ren da a man ter seus fi lhos na
es co la, po de rá be ne fi ci ar, nes te ano, 5,9 mi lhões de
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fa mí li as com ren da per ca pi ta men sal in fe ri or a meio
sa lá rio mí ni mo, com fi lhos ou de pen den tes en tre 6 e
15 anos ma tri cu la dos no Ensi no Fun da men tal. A prin -
ci pal exi gên cia do pro gra ma é a de que a cri an ça fre -
qüen te, pelo me nos, 85% das au las. A ve ri fi ca ção da
as si du i da de será tri mes tral.

O ob je ti vo in di re to da ini ci a ti va é me lho rar a dis -
tri bu i ção de ren da por meio da am pli a ção das opor tu -
ni da des que só a edu ca ção pro por ci o na. A taxa de
es co la ri da de no en si no bá si co no Bra sil al can çou
97% no ano pas sa do, se gun do da dos do IBGE. Isso
sig ni fi ca que a qua se to ta li da de das cri an ças, en tre 7
e 14 anos, mes mo nas re giões mais ca ren tes do País, 
es tão fre qüen tan do a es co la. Mas não sig ni fi ca que
to das elas con se gui rão com ple tar o ci clo bá si co obri -
ga tó rio de oito anos de es co la ri da de. As con di ções de 
vida das fa mí li as com ren da mu i to ba i xa for çam a
exis tên cia do tra ba lho in fan til. 

O Bol sa-Esco la visa a in ter rom per esse ci clo
per ver so: a fa mí lia, me lhor dito, a mãe de fa mí lia re ce -
be rá o re cur so mí ni mo que lhe per mi ti rá man ter o fi lho 
na es co la. A Bol sa-Esco la será dis tri bu í da sem in ter -
me diá ri os. Com um car tão mag né ti co, a mãe do alu no 
re ce be rá o va lor das bol sas em ban cos, agên ci as dos
Cor re i os e lo té ri cas, aca ban do-se, des sa ma ne i ra,
com uma tra di ci o nal fon te de des vi os, que era a in ter -
me di a ção de re cur sos.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, nes se par ti cu lar, que ro fa zer um co men tá rio, com 
o ob je ti vo de cha mar a aten ção dos téc ni cos res pon -
sá ve is pela ela bo ra ção des se pro gra ma. Na ver da de,
a gran de ma i o ria dos Mu ni cí pi os do Bra sil não tem
uma agên cia dos Cor re i os, uma agên cia ban cá ria ou
uma lo té ri ca. Então, é de se pre o cu par que, ao se
bus car aper fe i ço ar o pro gra ma, evi tan do-se in ter me -
diá ri os por meio de car tões mag né ti cos, in vi a bi li ze-se 
o êxi to do pro gra ma em mu i tos Mu ni cí pi os, prin ci pal -
men te nos mais po bres. No meu Esta do, por exem plo, 
dos 14 Mu ni cí pi os do in te ri or, ape nas qua tro têm
agên cia ban cá ria ou dos Cor re i os. Isso faz com que a
fa mí lia que ga nha um car tão mag né ti co te nha que se
des lo car para ou tros Mu ni cí pi os a fim de re ce ber o
be ne fí cio, que é pe que no: de R$15,00 a R$45,00 por
fa mí lia, já que são R$15,00 por alu no na es co la.

Ao mes mo tem po em que es tou elo gi an do a ini -
ci a ti va des se pro gra ma, gos ta ria de pe dir ao Sr. Mi -
nis tro da Edu ca ção e aos res pon sá ve is pela sua exe -
cu ção que en con trem uma al ter na ti va para os Mu ni cí -
pi os onde não exis tem agên ci as de ban co, dos Cor re -
i os ou lo té ri ca, para não tor nar uma idéia tão boa inú til 
na ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Aque les que cri ti cam o mo de lo do pro gra ma
como for ma tem po rá ria de cor re ção das dis pa ri da des 
na dis tri bu i ção de ren da em nos so País des co nhe -
cem que o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma foi ex pe ri men -
ta do, com ma i or ou me nor êxi to, em di ver sos pa í ses.
Os Esta dos Uni dos, na dé ca da de 30, sob a pre si dên -
cia de Ro o se velt, as sis ti ram à for te in ter ven ção do es -
ta do na eco no mia, na ten ta ti va de cri ar em pre gos e
sair da re ces são. Na Fran ça, logo de po is da Se gun da
Gu er ra Mun di al, as au to ri da des de Lyon de ci di ram
pa gar sa lá rio aos pais que en vi as sem os fi lhos à es -
co la. O ob je ti vo era pro te ger as cri an ças, ali men tá-las 
e edu cá-las. As emer gên ci as do mo men to ime di a ta -
men te pos te ri or ao con fli to re co men da vam po lí ti cas
ino va do ras.

A si tu a ção do Bra sil tam bém re cla ma a ado ção
de po lí ti cas ino va do ras. O País tem gran de po pu la ção 
ca ren te e enor me dé fi cit edu ca ci o nal. São duas emer -
gên ci as que se com bi nam. O Pro gra ma Bol sa-Esco la
ata ca os dois ob je ti vos: evi ta que o fi lho do po bre seja
con de na do a tam bém ser po bre, abre pers pec ti vas de 
fu tu ro por meio da edu ca ção e con ce de aos pais uma
ren da su ple men tar.

Além de tudo, Srªs e Srs. Se na do res, o Bol -
sa-Esco la não é, como que rem al guns, um pro gra ma
de ren da mí ni ma tra di ci o nal. Esses pro gra mas pro -
põem uma ren da mí ni ma para o ci da dão sem qual -
quer con tra par ti da, sim ples men te por que a pes soa é
ci da dã e, como tal, me re ce vi ver com um mí ni mo de
dig ni da de.

O Bol sa-Esco la é um pro gra ma que con ce de
uma ren da men sal a uma fa mí lia, mas exi ge uma con -
tra par ti da. Exi ge que os pais de i xem os fi lhos na es -
co la. O pro gra ma par te do pres su pos to de que é im -
pos sí vel im pe dir os pais de uti li za rem os fi lhos em al -
gum tipo de ati vi da de para com ple men tar a ren da fa -
mi li ar. Para re sol ver o pro ble ma, o Esta do de ci de pa -
gar para que os pais de i xem os seus fi lhos na es co la.
Ao fa zer isso, o pro gra ma eli mi na o tra ba lho in fan til e
ga ran te a úni ca sa í da que es sas cri an ças te rão para
me lho rar de vida.

O Bol sa-Esco la é fun da men tal na ple na im plan -
ta ção do di re i to à edu ca ção. Tra ta-se de um ins tru -
men to que pra ti ca a cha ma da ”gra tu i da de ati va“ em
con tra po si ção à ”gra tu i da de pas si va“, em que vi go ra
ape nas o não-pa ga men to das men sa li da des. A gra tu -
i da de ati va vol ta-se para ofer tar o que for ne ces sá rio
para que se re a li ze ple na men te o di re i to à edu ca ção.

O ins ti tu to da gra tu i da de do en si no nas es co las
pú bli cas ser viu, por mu i to tem po, para ali men tar a fal -
sa in ter pre ta ção de que ha ve ria igual da de de opor tu -
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ni da des. Con tu do, além da ine xis tên cia ou in su fi ciên -
cia de ofer ta es co lar, há a pro ble má ti ca que cer ca a
vida de cada cri an ça. Tra ta-se do cus to-opor tu ni da de
en vol vi do na pre sen ça na es co la. Em um país com os
nos sos pro ble mas, é res pon sa bi li da de da so ci e da de
le var em con ta o quan to é one ro so para uma fa mí lia
man ter um fi lho na es co la, mes mo que gra tu i ta.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro gra ma
Bol sa-Esco la é ina ta cá vel sob o pon to de vis ta da
con cep ção e da pro pos ta de exe cu ção, que pre vê o
acom pa nha men to do Mi nis té rio da Edu ca ção. Entre -
tan to, é for ço so ad mi tir que ain da é mu i to ba i xo o va -
lor que será re pas sa do às fa mí li as no Pro gra ma Bol -
sa-Esco la do Go ver no – en tre R$ 15,00 e R$ 45,00
por mês –, bem me nor do que o pra ti ca do por go ver -
nos es ta du a is, pre fe i tu ras e or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is em pro je tos se me lhan tes. No Dis tri to Fe -
de ral e no Rio de Ja ne i ro, cada fa mí lia re ce be um sa -
lá rio mí ni mo, en quan to, em Belo Ho ri zon te, a quan tia
é de R$148,93 e, em Mato Gros so do Sul, de
R$136,00. Esses pro gra mas be ne fi ci am um nú me ro
bem me nor de fa mí li as. No Dis tri to Fe de ral, são 23
mil; em Belo Ho ri zon te, sete mil; e no Rio de Ja ne i ro,
mil. Já o Bol sa-Esco la na ci o nal quer aten der, este
ano, 5,9 mi lhões de la res. Fa mí li as com um fi lho re ce -
be rão R$15,00 por mês, com dois, R$30,00 e, com
três ou mais, R$ 45,00. O pro gra ma de ve rá dis tri bu ir
R$1,7 bi lhão a par tir de abril ou maio.

São nú me ros ex pres si vos, mas ain da mo des -
tos, se con fron ta dos com as ca rên ci as exis ten tes. As
fa mí li as bra si le i ras têm, em mé dia, 2,2 fi lhos em ida de 
es co lar. O Pro gra ma Bol sa-Esco la vai pa gar, por tan -
to, R$30,00 por fa mí lia, em mé dia. Esse é um di nhe i ro 
que não pode ser des pre za do no in te ri or, prin ci pal -
men te do Nor te e do Nor des te do Bra sil.

Por ou tro lado, re co nhe ce mos a di fi cul da de de
se fa zer qual quer tipo de di fe ren ci a ção de va lo res por
re gião. Mas, se a di fe ren ci a ção re gi o nal é po li ti ca -
men te com pli ca da, por que, en tão, não con cen trar os
re cur sos do Bol sa-Esco la? É o caso, por exem plo,
dos re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za: dos R$4 bi lhões do Fun do, o Go ver no des ti -
nou ape nas R$1,7 bi lhão para o pro gra ma. Se os ou -
tros R$2,3 bi lhões res tan tes fos sem uti li za dos, se ri -
am su fi ci en tes para dar uma ren da de R$70,00 a
R$80,00 a cada fa mí lia que man ti ves se os fi lhos na
es co la.

Essa é, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a ver da de i ra de man da que se deve co lo car
em re la ção ao Pro gra ma Bol sa-Esco la. As dis cus -
sões a res pe i to da pa ter ni da de do pro gra ma são de -

ma gó gi cas e inú te is. O que im por ta, de fato, é que o
Bol sa-Esco la re pre sen ta uma al ter na ti va com pro va -
da men te efi caz para de ter o êxo do es co lar e es ti mu -
lar a per ma nên cia de nos sas cri an ças na es co la.

E, aqui, Sr. Pre si den te, que ro fa zer um re gis tro:
em bo ra se fale que o Dis tri to Fe de ral, o Rio de Ja ne i ro 
e ou tros Esta dos im por tan tes da Fe de ra ção im plan ta -
ram o Bol sa-Esco la, o Mu ni cí pio de Ira ce ma, no in te ri -
or do meu Esta do, com pou co mais de seis mil ha bi -
tan tes, im plan tou esse pro gra ma, exi gin do, para pa -
gar o be ne fí cio, não só a pre sen ça na es co la, a fre -
qüên cia às au las, como tam bém a apro va ção, a per -
ma nen te su per vi são mé di ca e odon to ló gi ca a cada
alu no, con tro la da pela di re ção da es co la, e a prá ti ca
de uma ati vi da de es por ti va.

Na ver da de, em vá ri os Mu ni cí pi os des te País,
esse pro gra ma já foi tes ta do com mu i to êxi to. Te mos,
re al men te, que re co nhe cer que, em bo ra pou co, o que 
o Go ver no Fe de ral re sol ve dar re pre sen ta um gran de
pas so no sen ti do de cor ri gir esta in jus ti ça so ci al que é 
ape nar fa mí li as po bres, im pe din do que te nham seus
fi lhos nas es co las.

Se que re mos, ver da de i ra men te, re to mar ou
cons tru ir um pro je to de na ção, co lo ca-se a ne ces si -
da de im pe ri o sa da ado ção de me ca nis mos que pro pi -
ci em res pos tas, ali men tem os so nhos co le ti vos e con -
cre ti zem pro mes sas de re a li za ção. O Pro gra ma Bol -
sa-Esco la con ju ga, fa vo ra vel men te, to dos es ses fa to -
res. Deve ser tra ta do, por tan to, como pri o ri da de de
Esta do, aci ma das dis pu tas ele i to re i ras e das va i da -
des pes so a is.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor
La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Qu e ro
dar os pa ra béns a V. Exª por ter abor da do um tema
tão im por tan te quan to este da Bol sa-Esco la. Pen so
que esse pro ble ma deve ser con si de ra do jun ta men te
com ou tro: o da pri va ti za ção do en si no, que leva, ob vi -
a men te, aque las fa mí li as que têm uma ren da con si -
de ra da sa tis fa tó ria, uma ren da mé dia, uma ren da da
clas se mé dia, di an te de di ver sos fe nô me nos, in clu si -
ve a de te ri o ra ção dos ser vi ços pú bli cos de edu ca ção,
a re cor re rem às es co las pri va das, às es co las par ti cu -
la res. Essas es co las par ti cu la res cons ti tu em, em to -
dos os ní ve is, do pri má rio à uni ver si da de, um dos se -
to res que mais cres cem no Bra sil. Ora, o que sig ni fi ca
isso? Sig ni fi ca que os bra si le i ros pas sa ram a gas tar
mais em edu ca ção, mais em trans por te, mais em ele -
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tri ci da de e, as sim, o sa lá rio dis po ní vel para ou tros
fins, por exem plo, ali men ta ção, ob vi a men te tem di mi -
nu í do, uma vez que eles es tão ago ra – os sa lá ri os –
afe ta dos a pa ga men tos de ser vi ços que an ti ga men te
eram pú bli cos e que hoje es tão sen do ad qui ri dos a
pre ço de mer ca do. Um ou tro fe nô me no tam bém que o 
IBGE apon ta é que o nú me ro de anal fa be tos fun ci o -
na is, isto é, aque les que cur sam ape nas qua tro anos
de es tu dos, tem cres ci do no Bra sil. O anal fa be tis mo
fun ci o nal mos tra que o pro ble ma do en si no está lon ge 
de al can çar al gum equa ci o na men to sa tis fa tó rio no
Bra sil. Em 1999, diz o IBGE, 29,4% das pes so as com
15 anos ou mais eram anal fa be tos fun ci o na is. Os téc -
ni cos con si de ram ”dra má ti ca“ a pro por ção de anal fa -
be tos fun ci o na is no Nor des te, 46,2%! Obri ga do pelo
apar te. Era isso que eu de se ja ria acres cen tar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sou eu que agra de ço ao ilus tre Pro fes sor Se na dor
La u ro Cam pos pelo apar te. No meu pro nun ci a men to,
tive a opor tu ni da de de di zer que, en quan to co me mo -
ra mos o fato de que 97% das cri an ças na ida de de 7 a 
14 anos es tão ma tri cu la das, re gis tra mos que um per -
cen tu al mu i to gran de de las não con clu em o Ensi no
Bá si co, com oito anos de es co la ri da de. 

É ver da de, por tan to, que o sis te ma edu ca ci o nal
pre ci sa ser me lho ra do. Hou ve avan ços, como acon te -
ceu com o Fun def e ago ra com a Bol sa-Esco la. Te nho 
cer te za de que são me ca nis mos que nos aju dam a
che gar ao lu gar em que con si de ra mos sa tis fa tó rio
para o en si no pú bli co. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Te nho o pra zer de con ce der o apar te ao Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha. 

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª tem ra zão
quan do afir ma que esse tema é una ni mi da de, prin ci -
pal men te nes ta Casa. De há mu i to vi mos dis cu tin do e
ob ser van do que al guns go ver nos vêm fa zen do, com
de no mi na ção di ver sa, ren da mí ni ma, Bol sa-Esco la,
esse es for ço fun da men tal para que efe ti va men te pos -
sa mos co lo car to das as nos sas cri an ças nas es co las.
Sa be mos que as di fi cul da des es tão exa ta men te nos
subs tra tos so ci a is mais ba i xos, onde as fa mí li as, com
pou ca ren da, en fren tam obs tá cu los ma i o res para co -
lo car as suas cri an ças na es co la. Sen ti mo-nos re la ti -
va men te gra ti fi ca dos ao per ce ber que esse sen ti men -
to se alas tra por todo o País e que go ver nan tes, em
seus di ver sos ní ve is, es tão pro cu ran do dar a sua con -
tri bu i ção para que pos sa mos co lo car to das as cri an -

ças na es co la. Não há como pen sar em de sen vol vi -
men to de um povo ou de uma na ção se não in ves tir -
mos ma ci ça men te na edu ca ção, co me çan do pela
base, o en si no fun da men tal. Res sal to o su ces so do
pro gra ma re a li za do no To can tins, com a de no mi na -
ção di fe ren te, Pi o ne i ros Mi rins, vol ta do para aten der
às fa mí li as mais ca ren tes. Hoje esse pro gra ma está
sen do im ple men ta do em to dos os Mu ni cí pi os do
Esta do. Fun ci o na como a Bol sa-Esco la, por que há a
exi gên cia de que a cri an ça, para in te grar o es qua drão 
dos Pi o ne i ros Mi rins, es te ja fre qüen tan do a sala de
aula. E há a com pen sa ção, por que, além de ser dada
uma ori en ta ção com ple men tar à gra de cur ri cu lar –
no ções de ci vis mo, por exem plo – ain da há essa pe -
que na re mu ne ra ção que, em mu i tas ca sas, che ga a
ser pra ti ca men te a re ce i ta se gu ra de que a fa mí lia dis -
põe no fi nal do mês para a sua so bre vi vên cia. No To -
can tins está sen do um su ces so. Há vi sí vel sen ti men to 
de or gu lho das cri an ças que par ti ci pam des se pro gra -
ma. Eu es ta va fa zen do um cál cu lo aqui, até com cer to 
re ce io de me equi vo car, mas eu di ria que cer ca de
2,72% da po pu la ção es tão sen do atin gi dos pelo Pro -
gra ma Bol sa-Esco la. E se pe gar mos o uni ver so de
cri an ças na es co la, es ta ría mos aten den do pou co
mais de 12% com o Pro gra ma dos Pi o ne i ros Mi rins,
que fun ci o na como a Bol sa-Esco la. Por tan to, con cor -
do com V. Exª em que isso é uma una ni mi da de e es -
pe ro que, num fu tu ro não mu i to re mo to, o Bra sil por
in te i ro, seus Esta dos e seus Mu ni cí pi os, es te jam com
pro gra mas se me lhan tes para que pos sa mos ter toda
a nos sa po pu la ção in fan til nas es co las.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço ao ilus tre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
pelo apar te. Fico fe liz em sa ber que, a exem plo do
Dis tri to Fe de ral, que já ado ta esse pro gra ma há al -
gum tem po, e de To can tins, que, como men ci o nou V.
Exª, tam bém vem ado tan do, os go ver nan tes bra si le i -
ros, em ní vel mu ni ci pal, es ta du al, e ago ra em ní vel fe -
de ral, es tão cons ci en tes de que não bas ta cons tru ir a
es co la, con tra tar o pro fes sor e fi car es pe ran do que as 
fa mí li as po bres, ca ren tes, te nham con di ção de man -
ter seus fi lhos lá, para de po is, ao fi nal do ano, cons ta -
tar que a eva são es co lar é enor me e não che gar à raiz 
do pro ble ma, que é jus ta men te este: a fa mí lia po bre
não tem con di ção de man ter o fi lho es tu dan do, mes -
mo com a es co la gra tu i ta.

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 Tião Vi a na, por per mu ta com 
o Se na dor La u ro Cam pos, por 20 mi nu tos.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 7 05643



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, ini ci al men te agra de ço
mais um ato de ge ne ro si da de do ami go La u ro Cam -
pos, que me ce deu o tem po, sa ben do de com pro mis -
so que te nho nos pró xi mos mi nu tos.

O que me traz hoje à tri bu na é o fato de ter mos
uma si tu a ção inu si ta da da ve lha de si gual da de re gi o -
nal que afli ge o Bra sil, prin ci pal men te os Esta dos fe -
de ra dos mais dis tan tes: te mos ago ra a es co lha de
uma das trin ta e três va gas do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça do Bra sil, e se re pe te a ve lha tra di ção do
café-com-le i te: va mos cair numa es co lha que ve nha
ou de Mi nas, do Rio de Ja ne i ro, ou de São Pa u lo, e,
em si tu a ções es pe ci a is, de al gum ou tro Esta do do
cen tro-sul do Bra sil.

Tive a opor tu ni da de de apre sen tar uma pro pos -
ta de emen da à Cons ti tu i ção re la ti va men te ao art.
104, que fala da es co lha dos mi nis tros do STJ:

Art. 104. O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 
com põe-se de, no mí ni mo, trin ta e três Mi -
nis tros.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre bra si -
le i ros com mais de trin ta e cin co e me nos
de ses sen ta e cin co anos, de no tá vel sa ber
ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro -
va da a es co lha pelo Se na do Fe de ral, sen do:

I – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na -
is Re gi o na is Fe de ra is e um ter ço den tre de -
sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça, in -
di ca dos em lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo pró -
prio Tri bu nal.

A nos sa Car ta Mag na pro põe que, se guin do o
prin cí pio da re gi o na li da de, os re pre sen tan tes dos
Tri bu na is de Jus ti ça pos sam ser re pre sen ta dos por
um de sem bar ga dor que seja de ten tor de no tó rio sa -
ber, de ten tor de pri vi lé gio de con du ta ili ba da e po de -
rá ser in di ca do pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. No
en tan to, o que se vê den tro des sa egré gia Cor te é
que a es co lha ge ral men te re cai em se to res in flu en -
tes da ma gis tra tu ra li ga dos ao Cen tro-Sul do Bra sil.
Ago ra mes mo, la men ta vel men te, cir cu la por al guns
se to res o co men tá rio de que não adi an ta um pe que -
no Esta do do Nor te do Bra sil, uma Uni da de Fe de ra -
da mais pe ri fé ri ca, re i vin di car por que a es co lha re -
ca i rá so bre um re pre sen tan te do Cen tro-Sul.

Enten do que o Mi nis tro Pa u lo Cos ta Le i te está
aci ma de qual quer sus pe i ta e di ri ge, com a mais ab -
so lu ta isen ção, aque la Cor te.

Faço um ape lo para que haja a re vi são des sa si -
tu a ção. Além dos re qui si tos de mé ri to, de for ma ção
cur ri cu lar, de no tó rio sa ber e de ili ba da con du ta, deve
sur gir um cri té rio a mais: o da re pre sen ta ção re gi o nal
na es co lha dos re pre sen tan tes dos Tri bu na is de Jus ti -
ça, no caso, os de sem bar ga do res. A pro pos ta de al te -
ra ção que faço, por meio de emen da à Cons ti tu i ção, é
que o Pa rá gra fo Úni co seja al te ra do da se guin te ma -
ne i ra:

I  – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na -
is Re gi o na is Fe de ra is, ob ser va do o li mi te de 
4 (qua tro) por re gião; e um ter ço den tre de -
sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça,
ob ser va do o li mi te de 4 (qua tro) por Esta do,
in di ca dos em lis ta trí pli ce, para cada vaga,
res pe i ta da a clas se de ori gem, ela bo ra da
pelo pró prio Tri bu nal“.

Então, re ú nem-se aqui o mé ri to, o no tó rio sa ber, 
a con du ta ili ba da e o cri té rio de o prin cí pio fe de ra ti vo
se fa zer pre sen te na es co lha des ses re pre sen tan tes.

A jus ti fi ca ti va do pro je to se pren de à re a li da de
atu al da com po si ção do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
que con tra ria a von ta de do le gis la dor dis pos ta no art.
104 da Cons ti tu i ção. O co e fi ci en te de um ter ço das
va gas des ti na das aos ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is e ou tro um ter ço com pos to por de sem bar ga -
do res dos Tri bu na is de Jus ti ça tem sido na prá ti ca mo -
di fi ca do pela re a li da de do ins tru men to de no mi na do
”quin to“, pre vis to no art. 94 da Cons ti tu i ção Fe de ral 

A re la ção aba i xo re ve la a ori gem e a pro ce dên -
cia dos trin ta e três mem bros do STJ, não per mi tin do
que pa i rem dú vi das so bre a con tri bu i ção des ta PEC
para o aper fe i ço a men to da de mo cra cia nas ins ti tu i -
ções bra si le i ras. Pro ce dem da Re gião Cen tro-Oes te,
mais exa ta men te do Dis tri to Fe de ral, 9 Mi nis tros; do
Su des te, 10 Mi nis tros, sen do 1 do Espí ri to San to, 3 de 
Mi nas Ge ra is, 3 do Rio de Ja ne i ro e 3 de São Pa u lo; 7
da Re gião Sul, sen do 2 por San ta Ca ta ri na, 2 pelo Rio 
Gran de do Sul e 2 pelo Pa ra ná; 7 da Re gião Nor des te, 
1 por Per nam bu co, 1 pelo Rio Gran de do Nor te, 1 por
Ser gi pe, 2 pela Ba hia e 1 ori un do do Pi a uí; e ne nhum
Mi nis tro pro ce de dos Esta dos da Re gião Nor te. Há,
por tan to, uma com ple ta des pro por ção quan to ao
prin cí pio do pac to fe de ra ti vo e a uma re pre sen ta ção
re gi o nal.

Espe ro sin ce ra men te que o Se na do Fe de ral,
por meio da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -

05644 Sábado   7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



da da nia, que tem como Re la tor o Se na dor Ber nar do
Ca bral, te nha sen si bi li da de para dar ce le ri da de à tra -
mi ta ção des ta pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção.
Po de rá, en tão, vir ao Ple ná rio e ser en ca mi nha da à
Câ ma ra dos De pu ta dos, para que nós, das re giões
me no res do Bra sil, pos sa mo-nos sen tir re pre sen ta -
dos le gi ti ma men te numa Cor te de fun da men tal im -
por tân cia, res pon sá vel por to dos os pro ble mas ju rí di -
cos e ins ti tu ci o na is que este Bra sil tan to tem na sua
di ver si da de ge o po lí ti ca e re gi o nal.

Então, é o ape lo que faço ao Mi nis tro Pa u lo Cos -
ta Le i te: mes mo na es co lha que ora es ta mos vi ven ci -
an do no STJ, que con si ga re fle tir so bre a re pre sen ta -
ção re gi o nal, ali an do o no tó rio sa ber e a con du ta ili ba -
da – é cla ro – à vi são de que uma uni da de fe de ra da,
por me nor que seja, tem es ses re qui si tos, de ven do
ser con si de ra da na es co lha dos mem bros de uma
Cor te tão im por tan te para a de mo cra cia e para a es -
ta bi li da de do Esta do de Di re i to, como é o Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça.

De i xo essa bre ve men sa gem, para que o Re la -
tor, Se na dor Ber nar do Ca bral, en ca mi nhe o de vi do
pa re cer ao ple ná rio 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, ao ple ná rio do
Se na do Fe de ral para as de vi das de ci sões le gis la ti -
vas.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC)  Antes de
eu en cer rar, o Se na dor Ca sil do Mal da ner pede um
apar te, em que eu apro ve i to para con clu ir o meu pro -
nun ci a men to.

Ouço V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -

dor Tião Vi a na, eu vi nha es cu tan do seu pro nun ci a -
men to pela Rá dio Se na do e dis se para o mo to ris ta
ace le rar um pou co para ver se con se guia che gar a
tem po. Fiz pra ti ca men te um co o per no cor re dor para
che gar aqui e co lo car o meu pen sa men to em re la ção
à ques tão que V. Exª abor da no dia de hoje. Fiz ques -
tão de aqui che gar, Se na dor Tião Vi a na, para em -
pres tar-lhe so li da ri e da de, por que V. Exª de fen de a
tese da in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to no Bra sil.
É a que eu es po so e de fen do: o de sen vol vi men to. E V.
Exª hoje traz um tema vi san do a in te ri o ri zar a Jus ti ça,
o de sen vol vi men to do Po der Ju di ciá rio nos mais al tos
es ca lões da Re pú bli ca. O prin cí pio fe de ra ti vo bus ca a
iso no mia, para ocu par mos ge o gra fi ca men te, com
eqüi da de, o Bra sil. Essa dis tri bu i ção eqüi ta ti va em to -
dos os se to res é bem-vinda, dá mais von ta de de vi ver
e mais brio às pes so as que vi vem nos lu ga res mais

dis tan tes, como diz V. Exª, nos en tes mais pe ri fé ri cos
das de ci sões cen tra is do Bra sil. Eu per ten ço a San ta
Ca ta ri na, um Esta do que par ti ci pa des se cen tro de
de ci sões, e en ten do que, para o Bra sil vi ver con dig na -
men te, a in te ri o ri za ção é fun da men tal em to dos os
que si tos, quer em re la ção à edu ca ção, a mais em pre -
go ou à sa ú de. A in te ri o ri za ção des sas ques tões é
fun da men tal para que não ocor ra o êxo do que vem
ocor ren do hoje nas gran des me tró po les. Deve ocor rer 
tam bém em re la ção a essa ques tão – por que não?
Des de que se pre en cham os que si tos fun da men ta is
pre vis tos na pró pria Cons ti tu i ção, como o no tá vel sa -
ber ju rí di co e a con du ta ili ba da, por que não se es ta -
be le cer um cri té rio para que os me no res Esta dos do
Bra sil se jam con tem pla das, tam bém, nes sas de ci -
sões do Po der Ju di ciá rio? Por isso, no mo men to em
que V. Exª es ta va ul ti man do o seu dis cur so, vim di zer
que esta idéia cala bem e pega bem, no bom sen ti do
e em to dos os sen ti dos  aos bra si le i ros, da co mu ni da -
de na ci o nal. Ela une mais a bra si li da de e dá mais or -
gu lho e von ta de de vi ver em qual quer lu gar do chão
na ci o nal. Isso pega bem em to dos os sen ti dos; dá um
sen ti do psi co ló gi co de ir man da de e par ce ria; mos tra
– e o Ju di ciá rio sabe dis so – que, hoje em dia, as de ci -
sões ju di ci a is não se po dem ba se ar so men te no Di re i -
to po si ti vo. É cla ro que o Di re i to po si ti vo está nos có di -
gos, mas as sen ten ças não po dem ser pro la ta das so -
men te de acor do com o que pres cre ve o Di re i to po si ti -
vo. Hoje, faz-se ne ces sá rio ana li sar tam bém o que
ocor re no meio, le van do-se em con ta as si tu a ções, as
cir cuns tân ci as. É cla ro. Sa be mos que no Bra sil, por
seu ta ma nho, os cos tu mes e tra di ções são di fe ren tes
nas di fe ren tes re giões. Va ri am as ma ne i ras e até o je i -
to de as pes so as con ver sa rem, em bo ra se ja mos fi -
lhos da úl ti ma flor do Lá cio – o por tu guês é um só. As
ques tões re gi o na is de vem, por tan to, ser con tem pla -
das tam bém pelo Ju di ciá rio, para que se pos sa ana li -
sar o Bra sil como um todo. É bo ni to isso. Por isso, Se -
na dor Tião Vi a na, que ro cum pri men tá-lo pela pro pos -
ta que V. Exª faz – se não me en ga no, uma emen da à
Cons ti tu i ção –, e isso, sem dú vi da al gu ma, vem fa zer
com que nós to dos se ja mos mais bra si le i ros.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
e in cor po ro, com mu i ta hon ra, o apar te de V. Exª, Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, que, mes mo ten do o pri vi lé -
gio de fa zer par te de uma re gião de sen vol vi da do
pon to de vis ta so ci o cul tu ral e eco nô mi co, como é a
Re gião Sul do Bra sil, in cor po ra ges tos de so li da ri e da -
de e ge ne ro si da de a um pro je to que aju da ria o prin cí -
pio da eqüi da de, o prin cí pio fe de ra ti vo em nos so País.
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E o que eu vejo de mais im por tan te é que já está 
sen do su pe ra da aque la con cep ção ge o po lí ti ca de
que o ”Esta do sou eu“, o Esta do é ape nas um, de que
a des pro por ci o na li da de nos in ves ti men tos tem sido
ruim para o Bra sil. Isso já unâ ni me en tre os pen sa do -
res so ci a is do Bra sil.

Ao ana li sar mos o Orça men to, ve ri fi ca-se que o
Mi nis té rio da Cul tu ra in ves te R$28 mi lhões para a Re -
gião Su des te e in ves te R$1, 8 mi lhão para a Re gião
Nor te do Bra sil, para toda a cul tu ra da Ama zô nia. Do
Orça men to-Ge ral da União, va mos ao BNDES e 3%
dos re cur sos para a Re gião Nor te e mais de 60% para 
a Re gião Su des te. E se isso che ga à Jus ti ça – uma
con cen tra ção de re pre sen ta ti vi da de para a Re gião
Cen tro-Sul –, fica di fí cil ima gi nar o pac to fe de ra ti vo, a
re pre sen ta ti vi da de à al tu ra do que me re ce mos.

Acre di to, por tan to, que o mé ri to da pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção é o de cri ar esse con ce i to de
fe de ra ção tam bém na re pre sen ta ção ju rí di ca. Espe ro
que isso sir va, com o apar te tão cla ro que V. Exª fez,
para que o nos so Pre si den te do STJ, Mi nis tro Pa u lo
Cos ta Le i te, pos sa, sen si bi li za do, in ter vir para que as
pró xi mas es co lhas já si gam uma ro ti na tam bém de re -
pre sen ta ção re gi o nal, dan do, as sim, mais es ta bi li da -
de ao Esta do de Di re i to e fa vo re cen do-o mais ain da.
Não po de mos mais to le rar pas si va men te as fi las pro -
ces su a is que per mi tem aos gran des cri mi no sos alo ja -
dos em nos so meio, nos pe que nos Esta dos fe de ra -
dos, con ti nu a rem pro te gi dos por uma bu ro cra cia que
di fi cul ta o avan ço dos pro ces sos, dos jul ga men tos.

Acre di to que, com a re pre sen ta ção re gi o nal,
mais sen si bi li da de te re mos para com esse tipo de si -
tu a ção e o Esta do de Di re i to es ta rá mais pre ser va do,
pois a dro ga que en tra pelo Acre vai ser vir, mu i tas ve -
zes, ao Rio de Ja ne i ro. É pre ci so uma Jus ti ça aten ta,
re pre sen ta da em to dos os sen ti dos, fun da men ta da
tam bém no pac to fe de ra ti vo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO DO SENADO Nº 001 DE 2000

Alte ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar

com a se guin te re da ção:

”Art. 104...............................................

Pa rá gra fo úni co. ..................................

I – um ter ço den tre ju i zes dos Tri bu na is Re gi o na -

is Fe de ra is, ob ser va do o li mi te de 4 (qua tro) por Re -

gião, e um ter ço den tre De sem bar ga do res dos Tri bu na -

is de Jus ti ça, ob ser va do o li mi te de 4 (qua tro) por Esta -

do, in di ca dos em lis ta trí pli ce, para cada vaga, res pe i ta -

da a clas se de ori gem, ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;

Jus ti fi ca ção

A re a li da de da atu al com po si ção do Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça con tra ria a von ta de do le gis la dor dis posta no ar ti go 104 da

Cons ti tu i ção Fe de ral. O co e fi ci en te de 1/3 das va gas des ti na da aos ju -

i zes dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e ou tro 1/3 com pos to por de -

sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça tem sido na prá ti ca mo di fi ca -

do pela re a li da de do ins tru men to de no mi na do ”quin to“ pre vis to no ar -

ti go 94 da CF.

A re la ção aba i xo dos 33 Mi nis tros do STJ re ve la a ori gem e a 

pro ce dên cia não per mi tin do que pa i re du vi das so bre a re a li da de

que esta PEC pre ten de con tri bu ir no aper fe i ço a men to da de mo cra -

cia das ins ti tu i ções bra si le i ras.

Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Ori gem

Mi nis tro Antô nio de Pá dua Ri be i ro (Pre si den te)  DF

Mi nis tro Wil li am Andra de Pat ter son  DF

Mi nis tro Pa u lo Ro ber to Sa ra i va da Cos ta Le i te 

(Vi ce-Presidente)  DF
Mi nis tro Nil son Vi tal Na ves  ES

Mi nis tro Edu ar do Andra de Ri be i ro de Oli ve i ra  DF

Mi nis tro Edson Car va lho Vi di gal  DF

Mi nis tro Jacy Gar cia Vi e i ra (Di re tor da Re vis ta)  MG

Mi nis tro Wal de mar Zve i ter  RJ

Mi nis tro Luiz Car los Fon tes de Alen car  SE

Mi nis tro Sál vio de Fi que i re do Te i xe i ra  MG

Mi nis tro Rap ha el de Bar ros Mon te i ro Fi lho  SP

Mi nis tro Hé lio de Melo Mo si mann 

(Co or de na dor-Geral da Jus ti ca Fe de ral)  SC

Mi nis tro Fran cis co Pe ça nha Mar tins  BA

Mi nis tro Hum ber to Go mes de Bar ros  DF

Mi nis tro Mil ton Luiz Pe re i ra  PR

Mi nis tro Fran cis co Cé sar Astor Ro cha  CE

Mi nis tro Ruy Ro sa do de Agui ar Jú ni or  RS

Mi nis tro Vi cen te Leal de Ara ú io  PI

Mi nis tro Ari Par gend ler  RS

Mi nis tro José Au gus to Del ga do RN

Mi nis tro José Arnal do da Fon se ca  DF

Mi nis tro Fer nan do Gon çal ves  MG

Mi nis tro Car los Alber to Me ne zes Di re i to  RJ

Mi nis tro Fé lix Fis cher  PR

Mi nis tro Aldir Pas sa ri nho Ju ni or  DF
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Mi nis tro Gil son Lan ga ro Dipo  RS

Mi nis tro Ha mil ton Car va lhi do  RJ

Mi nis tro Jor ge Ta deo Fla quer Scar tez zi ni  SP

Mi nis tra Eli a na Cal mon Alves  BA

Mi nis tro Pa u lo Ben ja min Fra go so Gal lot ti  SC

Mi nis tro Fran cis co Cân di do de Melo Fal cão Neto  PE

Mi nis tro Do min gos Fran ci ul li Net to  SP

Mi nis tra Fá ti ma Nancy Andrig hi  DF

(web mas ter@sti.gov.br)

Da sim ples le i tu ra de duz-se que pro ce de da Re gião Cen -

tro-Oeste, mais exa ta men te do Dis tri to Fe de ral,  9 Mi nis tros; Su des -

te 10 Mi nis tros, sen do 1 do Espi ri to San to, 3 Mi nas Ge ra is, 3 do Rio

de Ja ne i ro e 3 de São Pa u lo; Re gião Sul 7, 2 Mi nis tros por San ta

Ca ta ri na. 2 por Rio Gran de do Sul e 2 pelo Pa ra ná; Re gião Nor des -

te 7, 1 por Per nam bu co, 1 por Rio Gran de do Nor te, 1 Ser gi pe, 2

pela Ba hia e 1 ori un do do Pi a uí 1 e ne nhum Mi nis tro pro ce den te

dos Esta dos da Re gião Nor te.

É de to dos sa bi do que as cen dem aos Tri bu na is mem bros do 

Mi nis té rio Pú bli co, Advo ga dos, in di ca dos em lis ta sêx tu pla pe los

ór gãos de re pre sen ta ção das res pec ti vas clas ses. Indi ca dos por

suas res pec ti vas clas ses pres su pôem-se que ad vo ga dos e pro mo -

to res pre ser vem a re pre sen ta ção e a con fi an ça atri bu í da por seus

pa res de ori gem _ que, afi nal, não são os Ma gis tra dos, es tes in -

gres sos por con cur so de pro va. Ocor re que, ra pi da men te fun -

dem-se numa úni ca hi e rar quia, os to ga dos pro mo to res, ad vo ga dos 

e ju i zes, in sis to, con cur sa dos para este mis ter.

No me a dos para to mar as sen to na Cor te Su pe ri or de Jus ti ça

ad vi rão no va men te os re pre sen tan tes dos Advo ga dos, do Mi nis té -

rio Pú bli co e dos Tri bu na is que, já de mons tra mos, guar dam em sua

cons ti tu i ção a pre sen ça dos in di ca dos Advo ga dos e Pro mo to res.

De fá cil per cep ção con clu ir que, na for ma da lei, é mais be -

ne vo len te a por ta de aces so via Re pre sen ta ção em pre ju í zo dos

que che ga ram a Ma gis tra tu ra via dis pu ta dís si mo con cur so pú bli co.

Des ta que a im por tân cia da pre sen ça de ad vo ga dos e pro -

mo to res que ar du a men te apor tam para os Tri bu na is o sa cer dó cio

ati vo, in tran si gen te e com pe ten te a fa vor do bem co mum. Não obs -

tan te a pre sen ça ga ran ti da de um ter ço da que las não de ve rá pre ju -

di car a su bi da dos que, de mons tran do igual men te con du ta ili ba da e 

no tá vel sa ber ju rí di co, as cen de ram a vaga da ma gis tra tu ra com pro -

van do seus co nhe ci men tos em exa us ti vas se le ções de pro vas e tí -

tu los.

Por fim é sa lu tar re i te rar que me lhor aprou ve rá à or ga ni za -

ção ju di ciá ria do Bra sil em fa vor da de mo cra cia e da pró pria Na ção

bra si le i ra a ob ser vân cia da ri que za do prin cí pio fe de ra lis ta. Se rico

é pos su ir um re gi me fe de ra lis ta mais pro ve i to so será ga ran tir na

com po si ção ge ral dos Mi nis tros a re pre sen ta ção dos ho mens e

mu lhe res de no tá vel sa ber ju rí di co de to das as re giões do Bra sil. A

pre sen ça de to dos os ele men tos do pen sa men to e da cul tu ra bra si -

le i ra per mi ti rá aos jul ga do res me lhor de ci dir à luz da cons ti tu i ção

fe de ral, dos cos tu mes e das con ven ções in ter na ci o na is a que o

Bra sil está obri ga do obe de cer e as sim en fren tar os de sa fi os do

novo mi lê nio.

Sala de Ses sões, 18 de ja ne i ro de 2000. – Tião Vi a na,
PT/AC.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos
por vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – 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, ve nho hoje à
tri bu na fa zer eco ao fo gue tó rio sol ta do pelo Go ver no
Fe de ral ao re to mar – pa re ce – uma pos se ini ci al, com
pro mes sas que se vão so man do àque las que não fo -
ram cum pri das des de o pa lan que ini ci al, o pri me i ro
com o qual sua ma jes ta de, o Pre si den te da Re pú bli ca 
Fer nan do Hen ri que Car do so, con quis tou o seu pri me -
i ro re i na do. Ago ra, no se gun do re i na do, já hou ve, pelo 
me nos, duas pos ses me no res, sub pos ses, nas qua is
o Go ver no mos tra-se re a bas te ci do em sua ima gi na -
ção, re a bas te ci do em sua ca pa ci da de ver bal, re a bas -
te ci do pe los me i os de pro pa gan da de modo ge ral, de
te le vi são em es pe ci al – não há dú vi da de que o Pre si -
den te da Re pú bli ca é um ser te le vi si vo; dá-se mu i to
bem na te le vi são.

A cri se eco nô mi ca fez com que os gas tos em
pu bli ci da de ul tra pas sas sem os gas tos em guer ra e
es pa ço, se to res que, des de sem pre, têm sido as pri o -
ri da des en ver go nha das e re a is, isto é, os se to res em
que o ca pi ta lis mo mais gas ta di nhe i ro. Ago ra, com a
cri se, pas sou a ser pri o ri da de, mo men ta ne a men te, a
pu bli ci da de. As em pre sas, que bran do, ob vi a men te,
ten tam se gu rar a cli en te la, man ter o seu ní vel de ati vi -
da de e de lu cro, au men tan do a pu bli ci da de, au men -
tan do a pro pa gan da. E o Go ver no em cri se faz o mes -
mo; pa re ce-me que R$480 mi lhões fo ram gas tos pelo
Go ver no Fe de ral em pro pa gan da no ano pas sa do.

Aqui, o nos so Go ver na dor Jo a quim Do min gos
Ro riz apro ve i ta-se da con clu são do me trô – pa re ce
que é a con clu são, mas não é. Ele está ina u gu ran do a 
pré-con clu são do me trô. Há cer ca de dez anos, o Sr.
Jo a quim Do min gos Ro riz foi ao car tó rio e re gis trou
que o me trô se ria ina u gu ra do em seis anos, num dia
qual quer dos pri me i ros me ses após seis anos do iní -
cio das obras. Des se modo, o Sr. Jo a quim Do min gos
Ro riz é dos pou cos bra si le i ros que tem uma men ti ra
re gis tra da em car tó rio!

Va mos ver o que está acon te cen do em Bra sí lia
com o tal do me trô. Há um equí vo co atrás do ou tro. O
Sr. Jo a quim Do min gos Ro riz afir ma que o me trô é um
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meio mu i to mo der no de trans por te. Mo der no como?
O pri me i ro me trô do mun do, o de Lon dres, teve sua
cons tru ção ini ci a da em 1865! Assim, o me trô não
pode ser con si de ra do um meio de trans por te tão mo -
der no. Além dis so, o me trô de Lon dres é, re al men te,
um me trô. Va mos ver que isso que foi ina u gu ra do tem
ape li do de me trô, tem cus to de me trô, mas não é me -
trô. Faz-se uso in de vi do da pa la vra por ana lo gia –
uma ana lo gia mu i to pre cá ria – com os me trôs que fo -
ram cons tru í dos a par tir de 1865.

O me trô de Lon dres, por exem plo, tem 1.350
qui lô me tros de rede me tro viá ria. O de Bra sí lia tem
cer ca de 40 qui lô me tros. O de Lon dres tem 1.350 qui -
lô me tros, e esse me tro zi nho de Bra sí lia, 40 qui lô me -
tros! Além dis so – exis tem mu i tos ”além dis so“ –, o Sr.
Jo a quim Do min gos Ro riz pa re ce não per ce ber bem a
di fe ren ça en tre as co i sas e, jul gan do as sim su per fi ci -
al men te, trans for mou um trans por te leve, de su per fí -
cie, em me trô. São co i sas to tal men te di fe ren tes.

O me trô ver da de i ro é ou tra co i sa. Em Pa ris, por
exem plo, lá em Mont mar tre, o me trô tem cer ca de 70
me tros de pro fun di da de. O me trô é um sis te ma de
trans por te ho ri zon tal e ver ti cal, tem que ter ele va dor,
tem que ter es ca das ro lan tes, tem que ter di ver sos ní -
ve is, de modo a per mi tir que as li nhas de me trô se
cru zem, uma em cima da ou tra.

Vou ten tar dar uma ex pli ca ção: se você che ga
em Pa ris e com pra uma pas sa gem em uma es ta ção
qual quer do me trô, você des ce uma es ca da e pega o
me trô que pas sa na que le ní vel. Ou, en tão, con for me o 
caso, para onde você que i ra ir, você des ce um ou dois 
ní ve is e pega o me trô que pas sa no se gun do ou no
ter ce i ro ní vel. Com pra-se, por exem plo, um tí que te,
uma pas sa gem, e pode-se en trar na li nha azul. Na li -
nha azul, você pega o me trô, anda por cin co qui lô me -
tros, des ce da li nha azul e sobe ou des ce al guns an -
da res, de ele va dor, como acon te ce em Mont mar tre,
ou de es ca da ro lan te, e en tra em um me trô da li nha
ver me lha. Pega a li nha ver me lha, anda por dois ou
três qui lô me tros, des ce da li nha ver me lha, sobe ou
des ce um, dois ou três an da res para pe gar o me trô,
por exem plo, da li nha la ran ja, que vai levá-lo ao pon to
fi nal ou para onde você que i ra ir.

Aqui não exis te isso. O me trô do Sr. Ro riz, cuja
cons tru ção foi or ça da em R$600 mi lhões – isso para
todo o pro je to –, na re a li da de, já con su miu R$1,3 bi -
lhão, quan tia que da ria para cons tru ir mais um me trô,
mas não para cons tru ir um me trô de ver da de, por que, 
quan do se cons trói uma li nha so bre a ou tra, quan do
se faz uma cons tru ção a 50 me tros de pro fun di da de
para pas sar uma li nha, como acon te ce em Mont mar -

tre, por exem plo, é ób vio que o cus to é mu i tas ve zes
ma i or do que o de se co lo car um me trô, um trem leve
de su per fí cie, na su per fí cie.

Aqui em Bra sí lia, o me trô afun da em um sis te ma 
de trin che i ra – não um sis te ma uti li za do des de 1865,
em Lon dres –, pois, em vez de se fa zer um tú nel para
o me trô pas sar, um ou tro tú nel por ba i xo des se para
pas sar uma li nha de me trô de ou tra cor e um ou tro tú -
nel mais aba i xo ain da, o que aqui se fez foi o se guin te: 
o me trô do Sr. Ro riz, o trans por te leve de su per fí cie,
mer gu lha ape nas quan do che ga no iní cio da Asa Sul;
ali foi fe i ta uma trin che i ra, um bu ra co – que de po is foi
co ber to –, por onde pas sa o tren zi nho do Sr. Ro riz.

Já fa lei há mu i to tem po, des de a mi nha cam pa -
nha, que o me trô se ria pri va ti za do, e é o que se con fir -
ma ago ra: vai ser pri va ti za do. Na que la épo ca, eu cha -
ma va esse me trô de ”tren zi nho do Ca nhe do“. Quem é
que vai com prar ou re ce ber esse pre sen te? Será, ob -
vi a men te, uma gran de em pre sa de trans por tes. A ma -
i or na que la oca sião – e pen so que é ain da hoje – era a 
do Sr. Ca nhe do, da Vasp.

Ina u gu ra do ago ra o ”me trô“, o que se ve ri fi ca é
que ain da se rão ne ces sá ri os R$285 mi lhões para
con clu ir o pro je to. E o Sr. Ro riz já ame a ça le var o me -
trô para di ver sas ci da des-sa té li tes. Ora, um me trô
que só liga Sa mam ba ia ao Pla no Pi lo to, que só tem
pra ti ca men te uma li nha, não pode ser um sis te ma
como esse que es tou des cre ven do, onde di ver sas li -
nhas se en tre cru zam e per mi tem, por tan to, por exem -
plo, em Bra sí lia, que o pas sa ge i ro que pe gue o me trô
na ro do viá ria pos sa des cer no fi nal da Asa Sul e pe -
gar um ou tro me trô para o Lago Sul, para o Gama,
para o Nú cleo Ban de i ran te ou para qual quer ou tra ci -
da de sa té li te. Mas, nes sas lo ca li da des, não há me trô.
Ou seja, nun ca ha ve rá um me trô dig no des se nome,
um sis te ma in te gra do ho ri zon tal e ver ti cal de trans -
por te.

Cer to dia, em uma es ta ção de me trô em Pa ris,
tive cu ri o si da de em sa ber o que es ta va por ba i xo,
como era o sis te ma que per mi tia uma gran de es ta bi li -
da de ao me trô nas cur vas. Aba i xei-me, en tão, sus ten -
tan do-me nas mãos e nos pés, para ver o que es ta va
de ba i xo do me trô. Devo ter sido a úni ca pes soa do
mun do a fa zer essa gi nás ti ca para olhar de ba i xo do
me trô. E por quê? Por que sa bia ou des con fi a va que
de ve ria ha ver uma ou tra roda sus ten tan do aque las
ro das – uma roda so bre os tri lhos e uma ou tra den tro
da que la, para im pe dir que o me trô não se de ses ta bi li -
zas se –, e re al men te isso acon te ce. Então, até mes -
mo nos trens, exis te uma gran de di fe ren ça.
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O sis te ma da qui não per mi te que o tren zi nho
ande na ve lo ci da de que al can ça em Lon dres, em Pa -
ris ou em qual quer ou tra ci da de onde haja re al men te
um me trô.

Além dis so, ain da fal tam R$285 mi lhões para
com ple tar esse tre cho do me trô. Ima gi nem se ago ra
fos sem que rer es ten dê-lo a ou tras ci da des-sa té li tes!
Só da qui ao Gama são mais 40 qui lô me tros, o que
con su mi ria mais R$1,4 bi lhão. Ja ma is che ga re mos lá! 
Para che gar mos a Pla nal ti na e So bra di nho, gas ta ría -
mos, por tan to, cin co ou seis ve zes mais do que já
gas ta mos.

Mas ain da exis te um ou tro de fe i to gra vís si mo:
em to dos os me trôs do mun do, há uma pre o cu pa ção
com as pes so as, os pas sa ge i ros. Aqui em Bra sí lia
não se pen sou nis so. O que acon te ce? Em Roma, o
pas sa ge i ro sai do me trô e en tra em uma sot to pas sa -
gio pe do na le, quer di zer, o me trô está li ga do a um tú -
nel, a uma pas sa gem sub ter rê nea, que leva o pas sa -
ge i ro para o ou tro lado da rua. Aqui em Bra sí lia não há 
isso. O me trô vai des pe jar o pas sa ge i ro em cima dos
Ei xos ou de ou tros lo ca is, po den do ha ver, por tan to,
um ou tro de sas tre me tro viá rio. Ou seja, po de rá ha ver
um au men to no nú me ro de atro pe la men to, pois as
pes so as, sa in do do me trô, se rão des pe ja das nos ei -
xos, nas ruas, onde sa be mos que a ve lo ci da de dos
car ros é bas tan te ele va da.

Assim, sem um un der ground, sem uma sot to
pas sa gio pe do na le, sem um sis te ma como esse, um 
ver da de i ro cri me é co me ti do con tra a po pu la ção.

De modo que não hou ve tam bém uma CPI. Não
se pode mais fa lar em CPI nes te País. Qu an do o Go -
ver no afir ma que não ad mi te mais CPI, o que ele está
fa zen do? Pas san do aque le an ti go di ta do ”ou to dos
nos lo cu ple ta mos, ou to dos rou ba mos, ou res ta u re-se 
a dig ni da de“ para o im pe ra ti vo ”to dos nos lo cu ple ta -
mos“, por que o Go ver no não de i xa res ta u rar a mo ra li -
da de por meio da CPI. E as sim, no Bra sil, foi dada a
au to ri za ção para to dos rou bar mos, to dos nos lo cu -
ple tar mos, por que a mo ra li da de ja ma is será res ta u ra -
da. É uma tra i ção res ta u rar a mo ra li da de, de acor do
com a fala de Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú -
bli ca.

E o que ve mos tam bém é que não hou ve apu ra -
ção des tes des vi os: o pro je to foi or ça do em R$600 mi -
lhões, fo ram gas tos R$1,3 bi lhão, e fal tam ain da
R$280 mi lhões. E está to tal men te in com ple to!

E o que dis se o Sr. Ro riz nes se ca mi nho da to tal
ir res pon sa bi li da de, da pro i bi ção de se apu rar os des -
vi os, os rou bos, as fal ca tru as e as ma ra cu ta i as? Dis -
se, no en tu si as mo da ina u gu ra ção do seu tren zi nho,

com qua se 10 anos de atra so: ”Que cus te R$1 bi lhão
ou R$2 bi lhões, isso não é o mais im por tan te; o im -
por tan te é o ser vi ço para a po pu la ção“. Qu an do um
Go ver na dor diz que não im por tam os cus tos, está re -
pe tin do aque le ve lho di ta do: ”Rou ba-se, mas faz-se“. 

Di an te de tan tas de fi ciên ci as e in su fi ciên ci as,
hou ve vá ri os de sas tres me tro viá ri os an tes da ina u gu -
ra ção do me trô. Ima gi nem no dia em que for ina u gu ra -
do! 

E, no mes mo dia da ina u gu ra ção, como era de
se pre ver, S.Exª dis se que a ope ra ção será ter ce i ri za -
da. Re al men te, este R$1,6 bi lhão que de ve rá cus tar
fi nal men te isto que eles cha mam de me trô será pri va -
ti za do, ter ce i ri za do. E como as em pre i te i ras que fa -
zem es sas gran des obras são pou co nu me ro sas – em 
Bra sí lia, são umas três ou qua tro –, é ób vio que o Go -
ver no não tem in te res se em apu rar as fal ca tru as, a
rou ba lhe i ra. Por quê? Por que nas pró xi mas ele i ções
são es sas três ou qua tro em pre i te i ras que irão, no va -
men te, sus ten tar a cam pa nha, dar di nhe i ro para os
po lí ti cos ven ce rem as ele i ções. De modo que eles
não têm in te res se al gum em apu rar os fa tos. Por isso,
ape sar de o me trô ter le va do tan to tem po e ter pro vo -
ca do tan tos de sas tres me tro viá ri os, não foi aber to in -
qué ri to al gum so bre es ses des man dos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, 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) –
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.

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, no bres Co le gas, no dia de hoje, 
tra go uma pre o cu pa ção do povo do meu Esta do de
San ta Ca ta ri na, prin ci pal men te das pes so as li ga das
ao Ban co do Esta do, que vem sen tin do um tor men to
há lon gos me ses. To dos nós ca ta ri nen ses sen ti mos
na pele, quan do hou ve a mo vi men ta ção do atu al Go -
ver no do Esta do com o Go ver no Fe de ral e com se to -
res do Ban co Cen tral no sen ti do de pri va ti zar o re fe ri -
do Ban co.

Ten ta ram ti rar dos ca ta ri nen ses uma ins ti tu i ção
que pre en che o slo gan pelo qual é co nhe ci do: o
”Ban co da Gen te“, ”Co i sa da Ter ra“. Uma ins ti tu i ção
exis ten te nos 293 Mu ni cí pi os do Esta do, que aten de
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to das as pes so as, por as sim di zer, prin ci pal men te por 
meio da in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to. Por exis tir 
em pe que nos Mu ni cí pi os, pres ta ser vi ço tam bém aos
apo sen ta dos. Vou ci tar um exem plo. Qu an do eu ain da 
exer cia a fun ção de Go ver na dor de San ta Ca ta ri na,
foi ina u gu ra da uma agên cia do Ban co do Esta do em
Tim bó Gran de, o que evi tou que os apo sen ta dos da -
que la ci da de per cor res sem lon gas dis tân ci as para re -
ce ber a sua pe que ni na apo sen ta do ria. É uma ins ti tu i -
ção que não só aten de os mais ex clu í dos, como tam -
bém fo men ta pe que nos ne gó ci os nas me no res co mu -
ni da des do Esta do. 

E o atu al Go ver no do Esta do, aten den do ori en -
ta ção do Go ver no Fe de ral e, na tu ral men te, do FMI,
aco co ra-se, e per mi te a en tre ga des se bem que é de
to dos os ca ta ri nen ses. E sa be mos que com a fe de ra li -
za ção do Ban co, ele irá pa rar nas mãos de al guns
ban cos exis ten tes aqui ou no ex te ri or.

E o pior, Sr. Pre si den te, é que os ca ta ri nen ses,
por meio do Go ver no do Esta do, te rão que “sa ne ar o
Ban co”. E o que isso sig ni fi ca? De i xá-lo re don do, en -
xu to, fa zer com que ele vise so men te o lu cro, o re sul -
ta do fi nan ce i ro, e não seja le va da em con ta a ques tão
so ci al. Não te nho a me nor dú vi da de que, com a pri va -
ti za ção, agên ci as se rão fe cha das em de ze nas e de -
ze nas de Mu ni cí pi os, e os pe que nos ne gó ci os se rão
de i xa dos de lado, as sim como as pes so as que mais
pre ci sam de uma ins ti tu i ção ban cá ria. Sa be mos, an -
te ci pa da men te, o que vai ocor rer em Tim bó Gran de, o 
exem plo que ci tei an te ri or men te: vão fe char a agên cia 
que tive a hon ra de ina u gu rar quan do era Go ver na dor. 
Os apo sen ta dos de lá, in fe liz men te, te rão que, no va -
men te, per cor rer 65 qui lô me tros de ôni bus, em chão
de ter ra ba ti da, sa in do pela ma nhã e re tor nan do à no -
i te, para re ce be rem um sa lá rio mí ni mo de apo sen ta -
do ria. Por tan to, não se ana li sa o pre ço so ci al, a ques -
tão como um todo, fica-se so men te na par te ma te má -
ti ca, no re sul ta do ime di a to, na me to do lo gia es tan que.
Os di re i tos das pes so as são de i xa dos de lado, fa zen -
do com que o êxo do ocor ra cada vez mais. As pes so -
as es tão sa in do da que la re gião por que sen tem-se
aban do na das e es tão indo para os cen tros ma i o res,
oca si o nan do pro ble mas ali, como sói acon te cer no
Bra sil in te i ro. Essa é a re a li da de. Ago ra, como eu di -
zia: não é só ten tar sa ne ar para en tre gar para um
ban co par ti cu lar essa ins ti tu i ção ca ta ri nen se. O pior é
que toda a po pu la ção, por meio do go ver no ca ta ri nen -
se, du ran te 30 anos, vai ter que de vol ver o em prés ti -
mo ce le bra do en tre o Go ver no Fe de ral e o go ver no
ca ta ri nen se, no mon tan te de R$1,2 bi lhão com ju ros e 
cor re ção mo ne tá ria. Uma ge ra ção in te i ra vai se com -

pro me ter a pa gar esse mon tan te para ten tar de i xar o
ban co re don di nho, de i xá-lo en xu to, como di zia an tes. 

E o que que rem? Que de mi tam o pes so al, que
fa çam isso e aqui lo, que haja de sem pre go. A pre o cu -
pa ção é gran de por que hou ve o com pro mis so da im -
plan ta ção de um PDI, um Pla no de De mis são Incen ti -
va da. Mas até os ser vi do res que es ta vam nes sa ex -
pec ta ti va es tão de ses pe ran ça dos, por que até ago ra
nada acon te ceu. Nem com re la ção a todo esse di nhe -
i ro, o Go ver no do Esta do, ou o in ter ven tor, em sin to nia 
com o Ban co Cen tral, nada de ci dem. Isso ofe re ce
uma in se gu ran ça para es ses ser vi do res e para as
suas fa mí li as. Não se sabe o que fa zer, não há mais
aque le es tí mu lo por par te do tra ba lhar em aten der
bem o cli en te, em fa zer com que a ins ti tu i ção me lho re. 
Aliás, pelo con trá rio, a ins ti tu i ção já co me ça a dar pre -
ju í zo. Há uma des mo ti va ção ba se a da nos co men tá ri -
os de que o ban co será pri va ti za do, que não vai mais
exis tir e que vai fi car nas mãos de um gru po que visa
so men te o re sul ta do fi nan ce i ro e ime di a to, fi can do a
ques tão so ci al de lado. 

Tudo isso gera uma in tran qüi li da de enor me, Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas, ra zão que me traz à tri -
bu na do Se na do da Re pú bli ca. Os ca ta ri nen ses es tão 
in con for ma dos por que o Go ver no de Esta do não está
agin do, está sen do co ni ven te com algo que afe ta a to -
dos, pois está trans fe rin do à so ci e da de como um todo 
a res pon sa bi li da de de de vol ver esse di nhe i ro da pri -
va ti za ção em ou tra ge ra ção, além de per mi tir que mi -
lha res de fa mí li as fi quem de sam pa ra das, ao léu, sem
se gu ran ça, sem sa ber o que fa zer, já que nada con -
duz a um re sul ta do me lhor.

O Go ver no do meu Esta do não pode fi car de
mãos cru za das. Ele tem que di zer a que veio, as su mir
o seu pos to com ener gia e con du zir a ne go ci a ção a
uma me lhor so lu ção. É pre ci so en con trar ca mi nhos e
lu zes para essa ques tão. Se con ti nu ar nes sa in di fe -
ren ça, ca u sa rá pre ju í zos cada vez ma i o res à so ci e da -
de ca ta ri nen se. Se o go ver no ca ta ri nen se pen sas se
mes mo em nos so pa tri mô nio, to ma ria a se guin te de -
ci são: agra de ce ria os re cur sos, mas abri ria mão de -
les. Se gui ria, en fim, o seu pró prio rumo, cor ri gin do
pos sí ve is equí vo cos exis ten tes no nos so ban co – que 
aten de pe que nos ne gó ci os nos 293 Mu ni cí pi os do
Esta do, em to dos os qua dran tes, do li to ral até a fron -
te i ra com a Argen ti na, do ex tre mo sul ao ex tre mo nor -
te, no pla nal to ser ra no, na re gião do Vale de Blu me -
nau, no Vale do Ita jaí, onde es ta rei hoje à no i te. O
ban co foi fun da do pelo sa u do so Go ver na dor Cel so
Ra mos, na in ten ção de be ne fi ci ar a re gião. Assim
como o Ban co do Bra sil re pre sen ta o go ver no bra si le -

05650 Sábado   7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



i ro nos mais lon gín quos lu ga res des te País, nós, ca ta -
ri nen ses, tam bém te mos que ter a nos sa ins ti tu i ção, o 
nos so ins tru men to de de sen vol vi men to, por me nor
que seja, para os pe que nos ne gó ci os. Não de ve mos
nos des fa zer dele, de i xan do as pe que nas co mu ni da -
des sem nada.

Essa é uma ques tão de hon ra para os ca ta ri -
nen ses. Se eu fos se o go ver na dor, eu en fren ta ria
esse pro ble ma, não me do bra ria aos man dos, des -
man dos ou às or dens de onde quer que se jam. Sei
que se ria apla u di do pela so ci e da de ca ta ri nen se. Cla -
ro que se ria ne ces sá rio cor ri gir pos sí ve is des vi os,
gor du ras e ex ces sos, fa zer uma ad mi nis tra ção com -
par ti lha da com a so ci e da de, com a fe de ra ção das in -
dús tri as, com os tra ba lha do res que re pre sen tam a
so ci e da de, mas man te ria essa ins ti tu i ção que é nos -
sa, in cen ti va ria o de sem pe nho, da ria fo men to, hom -
bri da de, luta e for ça de tra ba lho aos fun ci o ná ri os, fa -
zen do com que eles sa i am às ruas para for mar uma
col me ia do Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na. Pen -
so que é por aí que te mos que fa zer. Essa ti nha que
ser a de ci são do go ver no dos ca ta ri nen ses. Esse que
ti nha que ser o cha ma men to, e não o go ver na dor pas -
sar a ser o pre fe i to só de Flo ri a nó po lis, por que a sua
es po sa é pre fe i ta da que le Esta do, aban do nan do o
nos so. Não é as sim que se go ver na. Ele ti nha que as -
su mir sua fun ção, ba ter à mesa e di zer que so mos um 
Esta do Fe de ra ti vo, por tan to, que re mos a nos sa in de -
pen dên cia nes sa ques tão. Essa ques tão é co i sa nos -
sa. E não aco co rar-se des sa for ma.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, essa ques tão
tem ca u sa do pre o cu pa ção, des con for to e in se gu ran -
ça no meu Esta do, ra zão pela qual tra to dela nes ta tri -
bu na do Se na do. Espe ro que meu pro nun ci a men to
pos sa ter eco em meu Esta do. Aque les que tra ba lham 
na ins ti tu i ção não sa bem o dia de ama nhã. Exis te, en -
fim, uma in qui e ta ção em toda a so ci e da de, por que
não sa bem quan to vão pa gar para en xu gar a ins ti tu i -
ção, or ga ni zá-la e de po is en tre gá-la a um gru po pri va -
do. Não é as sim que se go ver na, que se aten de a uma 
so ci e da de. Por esse mo ti vo, faço este pro tes to no dia
de hoje aqui no ple ná rio do Se na do. 

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 pró xi mo ora dor ins cri to, 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, nun ca é de ma -
is fa lar em edu ca ção. Num País como o nos so, em
que as ca rên ci as edu ca ci o na is são ain da tão fla gran -

tes, co lo car a edu ca ção na gran de agen da po lí ti ca
na ci o nal é o mí ni mo que se pode fa zer. Qu an to mais
es ti ver mos de ba ten do o tema, quan to mais nos es for -
çar mos para que ele es te ja sem pre pre sen te en tre as
ques tões ver da de i ra men te pri o ri tá ri as do País, es ta -
re mos agin do no sen ti do de su pe rar o nos so atra so e
cons tru ir a so ci e da de ci da dã com que tan to so nha -
mos. Por isso, vol to ao tema da edu ca ção, es pe ci al -
men te para fo ca li zar uma de suas mo da li da des, a
edu ca ção à dis tân cia, que nos dias de hoje ad qui re
su per la ti va im por tân cia. 

Em pri me i ro lu gar, re co nhe ça mos uma ver da de, 
ape sar de to dos os pro ble mas que ain da per sis tem,
mal gra do o de sem pe nho me dío cre do nos so sis te ma
edu ca ci o nal, o Bra sil pode se or gu lhar de al gu mas vi -
tó ri as ex pres si vas no se tor. Nes ses úl ti mos anos, a
con ju ga ção de uma sé rie de fa to res, com des ta que
para a le gí ti ma pres são da so ci e da de e a sen si bi li da -
de do po der pú bli co, ali a das a uma con ti nu i da de de
pro gra mas e pro je tos, algo ex tre ma men te raro na
área, per mi tiu que al can çás se mos êxi tos no tá ve is.

Re por to-me, an tes de tudo, ao fato de que mais
de 96% de nos sas cri an ças em ida de es co lar es tão
ma tri cu la das. Esse ín di ce nos co lo ca em po si ção de
re le vo em ter mos mun di a is, pra ti ca men te nos igua -
lan do às na ções tra di ci o nal men te ti das como de sen -
vol vi das. Ade ma is, como não há nada a in di car um re -
tro ces so, já po de mos vis lum brar, num ho ri zon te não
mu i to dis tan te, a uni ver sa li za ção do aces so ao en si no 
fun da men tal.

A cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol -
vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do
Ma gis té rio, o Fun def, abriu no vas e al vis sa re i ras pers -
pec ti vas para essa eta pa da es co la ri da de obri ga tó ria
da edu ca ção bá si ca. Ao mes mo tem po em que se
apro fun da a mu ni ci pa li za ção do en si no fun da men tal,
a fi xa ção de um per cen tu al da re ce i ta dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, a ser obri ga to ri a men te nele apli ca do,
per mi te a ele va ção sa la ri al dos do cen tes, algo que se
ex pres sa com ma i or ni ti dez e pro duz efe i tos mais evi -
den tes nas re giões mais po bres do País.

Há mais, no en tan to: uma nova Lei de Di re tri zes
e Ba ses, apro va da em de zem bro de 1996, bus ca in -
tro du zir na edu ca ção bra si le i ra con ce i tos e prin cí pi os
mais mo der nos, iden ti fi ca dos com a re a li da de his tó ri -
ca de in vul gar di na mis mo na qual vi ve mos. Gra ças a
ela, vai sen do pos sí vel tor nar mais fle xí vel a es tru tu ra
do sis te ma edu ca ci o nal e tra ba lhar com di re tri zes e
pa râ me tros cur ri cu la res no vos e ino va do res, es ti mu -
lan do a in te ra ção da sala de aula com a vida, na ten -
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ta ti va de con tex tu a li zar o sa ber à re a li da de co ti di a na
de to dos aque les que bus cam a es co la.

A me ren da es co lar des cen tra li za da é ou tro cla ro 
si nal de avan ço. Res pe i tam-se os há bi tos ali men ta res 
de cada re gião, di na mi za-se a eco no mia lo cal, am -
plia-se o grau de au to no mia da es co la, e es ti mu la-se
a par ti ci pa ção da co mu ni da de na ges tão do pro gra ma 
e no con tro le dos re cur sos fi nan ce i ros nele apli ca dos.

Agre gue-se a isso o Pro gra ma Na ci o nal do Li vro 
Di dá ti co, su ma men te trans for ma do na qui lo que é es -
sen ci al: a cri te ri o sa se le ção dos tí tu los a se rem ad qui -
ri dos com re cur sos pú bli cos que com põem o Fun do
Na ci o nal do De sen vol vi men to da Edu ca ção, para dis -
tri bu i ção no tem po cer to aos mais de 30 mi lhões de
alu nos ma tri cu la dos na rede pú bli ca do en si no fun da -
men tal.

Ago ra mes mo, anun cia-se a fe liz de ci são por
par te do MEC de com prar mi lhões de exem pla res de
di ci o ná ri os da lín gua por tu gue sa e dis tri buí-los para
esse alu na do.

A pro pos ta de um novo en si no mé dio co me ça a
ser im plan ta da, e não era sem tem po. O sis te ma pro -
du ti vo de nos so tem po exi ge pes so al pre pa ra do, apto
a com pre en der os me ca nis mos que pre si dem a pro -
du ção e a to ma da de de ci sões. Aci ma de tudo, não há 
como pre ten der um exer cí cio cons ci en te da ci da da nia 
sem um res pal do do co nhe ci men to. Res pon der a es -
ses dois de sa fi os é o que pre ten de o novo mo de lo de
en si no mé dio – eta pa fi nal da edu ca ção bá si ca.

Não obs tan te tudo isso, Sr. Pre si den te, Srs e
Srs. Se na do res, for ço so é re co nhe cer que ain da es ta -
mos lon ge, mu i to lon ge, do pon to ide al. O nos so sis te -
ma edu ca ci o nal ain da pa de ce – de for ma agu da, aliás 
– de um gran de mal: o pre cá rio de sem pe nho. Não
bas ta co lo car to das as cri an ças na es co la; ne ces sá rio 
se faz ga ran tir-lhes edu ca ção de qua li da de, sem a
qual todo o es for ço des pen di do terá sido em vão. Para 
tan to pre ci sa mos de pro fes so res bem-re mu ne ra dos e 
bem-for ma dos.

Cre io re si dir nes se pon to o cer ne da ques tão.
For mar do cen tes na quan ti da de re que ri da pelo País,
den tro dos pa drões de qua li da de com pa tí ve is com as
nos sas ne ces si da des, é ta re fa que não mais pode ser 
adi a da. Mais ain da, a re a li da de do mun do con tem po -
râ neo – au tên ti ca so ci e da de da in for ma ção a ca mi -
nho de uma so ci e da de do co nhe ci men to – já não ad -
mi te como su fi ci en te ape nas a for ma ção ini ci al. A ve -
lo ci da de das trans for ma ções, tor nan do ob so le ta hoje
a no vi da de de on tem, es ta be le ce no vos pa ra dig mas
para a for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o nal, con fe rin -
do-lhe um ca rá ter con ti nu a do e per ma nen te.

Eis uma área, en tre tan tas ou tras, em que a mo -
da li da de de edu ca ção a dis tân cia deve es tar pre sen te 
de ma ne i ra vi go ro sa. Para um país como o nos so, de
di men sões con ti nen ta is e com tan to tem po per di do a
re cu pe rar, essa mo da li da de edu ca ci o nal não é luxo,
mu i to me nos mo dis mo; é ab so lu ta men te in dis pen sá -
vel. Se fi car mos num úni co exem plo – o da for ma ção
dos pro fes so res –, ve re mos como a edu ca ção a dis -
tân cia é pri mor di al para a su pe ra ção das nos sas his -
tó ri cas de fi ciên ci as.

Não es tou dis cor ren do so bre o va zio, emi nen te
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. É ain da mu i to ex pres si -
vo o nú me ro de pro fes so res le i gos atu an do na edu ca -
ção bá si ca, com des ta que para o que ocor re no en si -
no mé dio. São mi lha res os do cen tes que atu am nes sa 
eta pa sem ja ma is te rem fe i to um cur so de gra du a ção.
A pró pria LDB es ta be le ce um pra zo – que se cum pri rá 
em 2007 – para que to dos os pro fes so res em ati vi da -
de te nham con clu í do sua for ma ção su pe ri or. Con ve -
nha mos que, se nos pren der mos às for mas tra di ci o -
na is do en si no ex clu si va men te pre sen ci al, fa tal men te
não con se gui re mos cum prir essa meta.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do com mu i ta ale gria um apar te ao emi nen te
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, ex-Se cre tá rio de Edu -
ca ção quan do o Esta do do To can tins ain da dava os
seus pri me i ros pas sos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Na ver da de, o tema que V. Exª abor da é can den te,
sem pre atu al, e deve es tar per ma nen te men te sen do
dis cu ti do por to dos que que rem ver o Bra sil como um
país au tô no mo, in de pen den te, li vre e de sen vol vi do.
Se gu ra men te, se ana li sar mos o atu al qua dro da edu -
ca ção na ci o nal – em bo ra ain da de i xe mu i to a de se jar,
pois mu i to há que se fa zer –, po de re mos ob ser var
que o en si no de hoje está me lhor que o de on tem,
que, por sua vez, está me lhor que o de an te on tem. Vi -
mos ex pe ri men tan do uma es ca la da de me lho ra men -
to, de apri mo ra men to, em con se qüên cia de in ves ti -
men tos fe i tos na edu ca ção nos seus di ver sos seg -
men tos. V. Exª abor da, com mu i ta pro pri e da de, um
dos seus as pec tos mais im por tan tes, ou seja, de que
o Bra sil pre ci sa se de di car no apri mo ra men to do seu
qua dro do cen te, in ves tin do no pro fes sor, não só me -
lho ran do o seu ní vel sa la ri al, mas re cu pe ran do sua
auto-es ti ma, per mi tin do que ele pos sa, no exer cí cio
de suas ati vi da des, es ta be le cer uma car re i ra de cres -
ci men to, em que seja pri vi le gi a do o es for ço para cul ti -
var e au men tar o seu co nhe ci men to. A res pon sa bi li -
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da de do pro fes sor é mu i to gran de. Ele é um mul ti pli ca -
dor de ações, de idéi as e de in for ma ções. É o pro fes -
sor que se en car re ga de for mar, de in for mar, de pre -
pa rar as nos sas cri an ças para o exer cí cio da ci da da -
nia ple na. Ou tro as pec to in te res san te que V. Exª abor -
da é a ques tão do en si no a dis tân cia. É cla ro que os
avan ços tra zi dos pela ciên cia e tec no lo gia pro pi ci am
um apri mo ra men to do sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro. 
O en si no a dis tân cia ha ve rá de, a cada dia, ocu par um 
es pa ço ma i or, uni ver sa li zan do e de mo cra ti zan do o
co nhe ci men to, dan do opor tu ni da de a mu i tos que, pe -
las di fi cul da des na tu ra is e cir cuns tan ci a is, não po dem 
se pre pa rar. Por tan to, V. Exª abor da um tema mu i to
im por tan te, que re pu to fun da men tal para o pro ces so
de de sen vol vi men to do nos so País, do nos so que ri do
Bra sil, para o qual tan to lu ta mos. Sem in ves tir na edu -
ca ção, sem apri mo rar os me ca nis mos de in for ma ção
dos nos sos jo vens, dos nos sos ci da dãos, de mo ra re -
mos a al can çar essa si tu a ção tão so nha da por nos so
povo. Pa ra béns a V. Exª pelo tema que abor da nes ta
ma nhã!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te a V. Exª, emi nen te Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, que foi, se não o pri me i ro, pelo me -
nos um dos pri me i ros Se cre tá ri os de Edu ca ção do
en tão re cém-cri a do Esta do do To can tins, opor tu ni da -
de em que pôde im plan tar uma edu ca ção efi ci en te e,
o que é mais im por tan te, vis lum brar para o To can tins
a pos si bi li da de de to das as cri an ças es ta rem em sala
de aula, fato que ago ra já es ta mos con se guin do con -
cre ti zar, con for me as es ta tís ti cas lan ça das pelo
IBGE, que co lo cam o Esta do do To can tins numa po si -
ção pri vi le gi a da, ten do au men ta do em cer ca de 20%
o nú me ro de alu nos que fre qüen tam a es co la.

Eu gos ta ria de fri sar, de ma ne i ra par ti cu lar, a
ques tão do en si no a dis tân cia, que vai ga nhan do ter -
re no em to dos os qua dran tes do mun do e que po de rá
ser mi nis tra do, so bre tu do, aos pro fes so res, àque les
que ain da não ti ve ram uma for ma ção aca dê mi ca
com pa tí vel com a sua fun ção de edu car os nos sos jo -
vens.

No mo men to em que falo de edu ca ção, es tão
pre sen tes os es tu dan tes da nos sa que ri da Ca pi tal
Fe de ral nas ga le ri as da Casa. Estou fa lan do em edu -
ca ção a dis tân cia tam bém para eles. Mas es ses ain da 
são pri vi le gi a dos, tal vez por que se jam es tu dan tes da
Ca pi tal da Re pú bli ca. Cer ta men te, con tam com pro -
fes so res al ta men te ca pa ci ta dos e po de rão ter à sua
dis po si ção o ví deo, para lhes en si nar cada vez mais.
Po rém, no bre Se na dor, o que di zer das nos sas cri an -

ças do Nor te e do Nor des te, da Ama zô nia e lá do
Pará, do nos so que ri do Se na dor Luiz Otá vio?

Pre ci sa mos apro ve i tar tudo aqui lo que os avan -
ços ci en tí fi co e tec no ló gi co es tão nos apre sen tan do.
Te mos que co lo car esse avan ço à dis po si ção e a ser -
vi ço do povo bra si le i ro.

Eu gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia es pe ci al:
es ta re mos im plan tan do, em bre ve, a Uni le gis, Uni ver -
si da de do Se na do Fe de ral, que ha ve rá de atu ar prin -
ci pal men te nos cur sos a dis tân cia, fa zen do a in te gra -
ção com to dos os Le gis la ti vos bra si le i ros, nas di ver -
sas es fe ras. Por tan to, será um gran de avan ço. A TV
Se na do já vai ocu pan do, cada vez mais, ín di ces pro -
mis so res de au diên cia, e, cer ta men te, com o ad ven to
da Uni le gis, ha ve re mos de al can çar a po pu la ção bra -
si le i ra por in ter mé dio das Assem bléi as Le gis la ti vas e
das Câ ma ras Mu ni ci pa is.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço, com mu i to pra zer, o apar te do emi nen te Se na -
dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, nes te mo men to, in ter rom po o pro nun -
ci a men to de V. Exª para co men tar a res pe i to do que V. 
Exª abor da nes ta ma nhã. Tra ta-se de um tema im por -
tan te, que cha ma a nos sa aten ção, que é res pon sa bi -
li da de, sim, do Po der Pú bli co, nos ní ve is fe de ral, es ta -
du al e mu ni ci pal, como tam bém é uma res pon sa bi li -
da de da fa mí lia e da so ci e da de. Não há como o País
de sen vol ver-se se não por in ter mé dio da edu ca ção.
Te mos acom pa nha do de per to as re a li za ções do Go -
ver na dor Si que i ra Cam pos, do Esta do que V. Exª tão
bem aqui re pre sen ta, bem como os Se na do res Le o -
mar Qu in ta ni lha e Si que i ra Cam pos. Enfa ti zo, prin ci -
pal men te, a trans for ma ção por que es ta mos pas san -
do. Essa mu dan ça está sen do mu i to ace le ra da, e te -
mos que dar, sim, opor tu ni da de a es sas cri an ças, a
es ses jo vens de ocu par um es pa ço novo na so ci e da -
de. Pre o cu po-me tam bém com aque les que, na sua
in fân cia, na sua ado les cên cia e na sua ju ven tu de, não 
pu de ram ter aces so à es co la re gu lar. É por meio da
eli mi na ção do anal fa be tis mo e da for ma ção de um
novo pro ces so edu ca ci o nal e cul tu ral que te re mos
uma so ci e da de mais pre pa ra da, mais qua li fi ca da,
por que a mão-de-obra está atre la da à edu ca ção.
Enquan to não hou ver edu ca ção de ma ne i ra ge ne ra li -
za da e de qua li da de, não ha ve rá mão-de-obra com -
pe ten te para dis pu tar o mer ca do in ter no e para pro -
du zir aqui lo que é im por tan te no mer ca do in ter na ci o -
nal. Os pro gra mas so ci a is e as cha ma das po lí ti cas
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bá si cas são im por tan tes, mas há ne ces si da de de ge -
ra ção de em pre go e ren da e me lho ria da qua li da de da 
nos sa mão-de-obra. Aí, sim, gran de par te das ques -
tões so ci a is es ta rá re sol vi da, o que dará ao ci da dão
dig ni da de e opor tu ni da de de, com o seu tra ba lho e
sua par ti ci pa ção no de sen vol vi men to, fa zer o fo men to 
da sua fa mí lia. Qu e ro lou var V. Exª pelo tema que traz
hoje, mos tran do um re tra to da edu ca ção não ape nas
no Esta do do To can tins, mas tam bém em todo o Bra -
sil, com pon tos al can ça dos, mas com ob je ti vos ain da
a se rem atin gi dos. Essa é uma de mons tra ção de que
esse tema é vi go ro so e atu al e pre ci sa ser de ba ti do.
Por isso, cum pri men to V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço-lhe mu i to o apar te, emi nen te Se na dor
Arlin do Por to. Sei que V. Exª é ex tre ma men te pre o cu -
pa do com a edu ca ção, tan to é que, como Che fe do
Po der Exe cu ti vo na que ri da ci da de de Pa tos de Mi -
nas, V. Exª de sen vol veu um tra ba lho dig no de elo gio.
E é por isso, tal vez, que V. Exª te nha che ga do aon de
che gou.

O que es tou ar gu men tan do aqui, emi nen te Se -
na dor, é que já avan ça mos bas tan te. Os da dos do
IBGE ates tam que cer ca de 96% das nos sas cri an ças 
es tão na sala de aula. Mas ain da fal ta mu i to, ain da te -
mos um lon go ca mi nho a per cor rer, ou seja, to das as
cri an ças de vem fre qüen tar o en si no bá si co e o en si no 
fun da men tal. O mais im por tan te é ga ran tir a qua li da -
de do en si no mi nis tra do a es sas nos sas cri an ças.

Estou cha man do a aten ção de ma ne i ra es pe ci al 
para a edu ca ção a dis tân cia. Va mos usar o avan ço
tec no ló gi co e co lo cá-lo a ser vi ço do nos so povo.

A de man da por cur sos que não im pli quem ne -
ces sa ri a men te o des lo ca men to do alu no até uma sala 
de aula exis te e não é pe que na. A pro pó si to, acom pa -
nho, com vivo in te res se, uma ex pe riên cia em cur so,
que, co man da da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, apon ta 
para as inú me ras pos si bi li da des aber tas pela edu ca -
ção a dis tân cia. Falo da TV Esco la, um pro je to vi to ri o -
so que, a cada dia, am plia a sua área de atu a ção e
con quis ta um nú me ro ma i or de es co las, pro fes so res
e es tu dan tes. Com uma gra de de pro gra ma ção in te li -
gen te, ve i cu lan do fil mes mu i to bem pro du zi dos – fe i -
tos no Bra sil e em vá ri os ou tros pa í ses – e con tem -
plan do to das as áre as do sa ber, a TV Esco la co bre
todo o ter ri tó rio na ci o nal, via sa té li te, com re cep ção
por meio de an te nas pa ra bó li cas.

Os de po i men tos da que les que fa zem uso cons -
tan te da TV Esco la não de i xam dú vi da: aon de ela
che ga, o pro fes sor se sen te mais pre pa ra do, se gu ro e 
es ti mu la do a mi nis trar suas au las. Os alu nos en tram

em con ta to com o mun do do co nhe ci men to não ape -
nas com a aju da dos tra di ci o na is re cur sos da ve lha
sala de aula: sons e ima gens os trans por tam no tem -
po e no es pa ço, fa zen do des sa vi a gem um ma ra vi lho -
so mer gu lho no sa ber. Ape nas para ilus trar o ex tra or -
di ná rio grau de ade são que essa pro pos ta pe da gó gi -
ca vem ob ten do na rede de es co las pú bli cas bra si le i -
ras, bas ta que lhes diga o que acon te ceu re cen te -
men te.

Com o ob je ti vo de apri mo rar as trans mis sões da 
TV Esco la e de sua ade qua da uti li za ção pe los pro fes -
so res, a Se cre ta ria de Edu ca ção a Dis tân cia do MEC
achou por bem ofe re cer um cur so aos do cen tes. Ve -
jam: não se ria um cur so de ”con te ú dos“, no sen ti do
tra di ci o nal do ter mo; o que se pro pu nha era
tão-somente um cur so a dis tân cia para au xi li ar o pro -
fes sor a bem uti li zar a TV Esco la, nada mais do que
isso. Com a de vi da ca u te la, pró pria de quem ini cia
uma ati vi da de sem sa ber ao cer to como se ria a res -
pos ta do pú bli co, ti nha o MEC mo des tas ex pec ta ti vas
quan to ao nú me ro de par ti ci pan tes do cur so: na me -
lhor das hi pó te ses, algo em tor no de 30 mil pro fes so -
res aten de ri am ao cha ma do.

Sem ne nhum ”es que ma pro fis si o nal“ de pu bli ci -
da de, o cur so foi anun ci a do qua se que ex clu si va men -
te pela pró pria TV Esco la. Aber tas as ins cri ções, a
agra dá vel sur pre sa: em uma se ma na, nada mais
nada me nos que 100 mil pro fes so res pro cu ra ram ins -
cre ver-se, com aque la avi dez pró pria de quem leva a
sé rio a sua pro fis são, sabe dis cer nir o que é bom e
de se ja me lho rar a sua ca pa ci da de do cen te para ofe -
re cer aos seus alu nos au las mais in te li gen tes, cri a ti -
vas e atra en tes!

Não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, de que o ca -
mi nho da re den ção da edu ca ção bra si le i ra – par ti cu -
lar men te da es co la pú bli ca – pas sa, ine xo ra vel men te, 
pela edu ca ção à dis tân cia. O Bra sil já per deu tem po
em de ma sia, tal vez até mes mo por pre con ce i to, des -
cu i dan do des sa mo da li da de de en si no. Estru tu ra tec -
no ló gi ca o País tem de so bra para atu ar na área; afi -
nal, não nos es que ça mos que nos so sis te ma de co -
mu ni ca ções – dos cor re i os à te le vi são, da im pren sa à
in for má ti ca – em nada fica a de ver aos mais avan ça -
dos do mun do.

Da mes ma for ma como abor dei o pa pel da edu -
ca ção à dis tân cia na for ma ção ini ci al e con ti nu a da de
pro fes so res, exa ta men te pela im por tân cia des se tipo
de pro fis si o nal para a su pe ra ção das ca rên ci as edu -
ca ci o na is da po pu la ção bra si le i ra, po de ria fa lar do
mu i to que ela ha ve rá de re pre sen tar na for ma ção de
mi lha res de téc ni cos dos mais di ver sos cam pos; na
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per ma nen te re ci cla gem de to dos os pro fis si o na is
que, afas ta dos dos ban cos es co la res, cor rem o ris co
con cre to de se rem ul tra pas sa dos pe las ino va ções em 
suas res pec ti vas áre as; ou, ain da, na for ma ção e no
aper fe i ço a men to de pes so al que atua na ad mi nis tra -
ção pú bli ca, em suas três es fe ras.

No mun do in te i ro, as or ga ni za ções tra tam de
mon tar os seus cur sos e levá-los a qual quer lu gar. O
Bra sil está des per tan do para essa re a li da de, que di -
na mi za as opor tu ni da des edu ca ci o na is, sem que a
pre sen ça do alu no numa sala de aula seja o mais im -
por tan te. Mes mo por que o es tá gio de de sen vol vi men -
to tec no ló gi co a que che ga mos per mi te que, pelo rá -
dio, pela te le vi são, pelo com pu ta dor ou por via pos tal
– uti li za dos iso la da ou con co mi tan te men te – o co nhe -
ci men to se dis se mi ne, abo lin do fron te i ras, di mi nu in do 
dis tân ci as e re flu in do as de si gual da des. 

Mu i tas or ga ni za ções já es tão agin do nes sa di re -
ção. A tí tu lo de exem plo, re gis tro o es pe ta cu lar tra ba -
lho que vem sen do exe cu ta do pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal dos Trans por tes, sob a di re ção do pre si den te
Clé sio Andra de. O Pro gra ma de Edu ca ção a Dis tân -
cia do Sis te ma CNT é trans mi ti do, hoje, para mais de
1.600 pos tos de re cep ção, ins ta la dos em em pre sas,
fe de ra ções e sin di ca tos, além das 75 uni da des de
aten di men to da pró pria Con fe de ra ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, gos ta ria de in for mar a V.
Exª que já ul tra pas sou em 5 mi nu tos o ho rá rio, e, con -
for me de ci são da Mesa, que re mos cum prir o má xi mo
pos sí vel o Re gi men to para que pos sa mos não con ti -
nu ar ou vin do re cla ma ções dos com pa nhe i ros, mes -
mo nos dias como se gun da e sex ta-fe i ra, em que as
ses sões são não de li be ra ti vas.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, ter mi no o meu dis cur so e peço que seja
dado como lido. Con cor do com V. Exª e es pe ro que
essa pos tu ra seja vá li da para to dos os Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do na for ma re gi men tal e que ro di -
zer-lhe que essa pos tu ra será ado ta da com to dos os
Se na do res para que pos sa mos ter os nos sos tra ba -
lhos mais flu en tes.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O RESTANTE
DO PRONUNCIAMENTO DO SR.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Empre sas de in for má ti ca mul ti pli cam os soft wa res
edu ca ti vos co lo ca dos à dis po si ção do mer ca do, fa ci li -
tan do em mu i to sua apli ca ção fora das sa las de aula

con ven ci o na is. Tal como ocor re no res to do mun do,
nos so País co me ça a dar si na is de apos ta em um
novo mo de lo de Uni ver si da de – a Cor po ra ti va – que,
com pou cas ins ta la ções fí si cas (ou ne nhu ma, mu i tas
ve zes), ope ra um sis te ma vir tu al, fun da men ta do no
con ce i to sim ples e ver da de i ro de que o apren di za do
pode e deve ocor rer a qual quer hora e em qual quer lu -
gar. Fe liz men te, já es tão en tran do em ati vi da de re des
vir tu a is uni ver si tá ri as, en vol ven do con sór ci os de ins ti -
tu i ções pú bli cas e de ins ti tu i ções pri va das.

Pen so que ao Po der Pú bli co com pe te fa zer mais 
do que atu al men te faz. A vi to ri o sa ex pe riên cia da TV
Esco la tem que ser re pro du zi da em sé rie; cur sos de li -
cen ci a tu ra a dis tân cia pre ci sam ser mul ti pli ca dos.
Aci ma de tudo, no en tan to, es pe ro ver o Mi nis té rio da
Edu ca ção to mar a ini ci a ti va de pro por ao País nor mas 
avan ça das para a edu ca ção a dis tân cia de modo a,
res guar da da a fun ção su per vi so ra e ava li a do ra do
Po der Pú bli co, per mi tir que ex pe riên ci as ino va do ras
no se tor não se jam cer ce a das pelo ex ces so de amar -
ras e de en tra ves bu ro crá ti cos. Pa re ce-me ser essa
uma ati tu de sen sa ta, ca paz de es ti mu lar as mais di -
ver sas ins ti tu i ções e or ga ni za ções a in ves tir nes sa
mo da li da de de en si no que, mais do que qual quer ou -
tra, tem o di na mis mo e a fle xi bi li da de su fi ci en tes para
res pon der aos de sa fi os da so ci e da de con tem po râ -
nea.

Pen so que o Con gres so Na ci o nal não se pode
fur tar ao de ba te des sa ques tão. É ne ces sá rio que as
Co mis sões de Edu ca ção – mas não ape nas elas! – se 
de bru cem so bre o tema, en ri que cen do-o com suas
con tri bu i ções. De mi nha par te, tra zen do ao de ba te a
edu ca ção a dis tân cia, acre di to es tar dan do vi si bi li da -
de a algo que, nos dias de hoje e nas con di ções bra si -
le i ras, deve ser as su mi do como as sun to pri o ri tá rio e
ina diá vel. Que no vas ma ni fes ta ções a res pe i to sur -
jam, no Ple ná rio e nas Co mis sões, e que o sis te ma de 
co mu ni ca ção so ci al do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra
dos De pu ta dos pa u tem o tema para as se gu rar-lhe
ma i or co ber tu ra.

O Bra sil não pode es pe rar mais. Nas cir cuns tân -
ci as em que vi ve mos, não in cen ti var a edu ca ção a
dis tân cia ou im pe dir sua rá pi da ex pan são, é a ma ne i -
ra mais fá cil – e cru el! – de per pe tu ar os me ca nis mos
de ex clu são so ci al que há sé cu los nos in fer ni zam.
Isso, a so ci e da de bra si le i ra não to le ra rá!

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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Luiz Otá vio.
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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, pri me i ra men te, 
gos ta ria de de i xar cla ro que em ne nhum mo men to re -
cla mei do uso do tem po pelo Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, até por que o as sun to que S. Exª abor dou é da
ma i or im por tân cia para o País, pro vo ca mu i tos apar -
tes e, re al men te, me re ce um de ba te ma i or.

O Se na dor Qu in ta ni lha, que já foi Se cre tá rio de
Esta do de Edu ca ção, fez um belo apar te ao Se na dor
Car los Pa tro cí nio, bem como o Se na dor Arlin do Por -
to, que além de Se na dor foi tam bém Mi nis tro de Esta -
do da Agri cul tu ra e tem uma ex pe riên cia mu i to gran de 
na área, abri lhan tan do esta ma nhã com seu apar te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro a
ati va ção do Pro je to Alvo ra da. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, em uma ce ri mô nia ofi ci al no Pa lá cio do Pla -
nal to para a qual fo ram con vi da dos Mi nis tros de Esta -
do, Go ver na do res e Par la men ta res, fez o lan ça men to
do Pro je to Alvo ra da, que tem como base, prin ci pal -
men te, in ves ti men tos de in fra-es tru tu ra nas áre as
mais ca ren tes de to dos os Esta dos do Bra sil. O meu
Esta do, o Pará, que com põe a Ama zô nia, re al men te
tem uma gran de ne ces si da de des se tipo de in ves ti -
men to.

Nes ta se ma na, vo ta mos a al te ra ção de uma
emen da cons ti tu ci o nal, pro pos ta por mim, que se re -
fe re ao FNO, o fa mo so Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor -
te, que ser ve para in ves ti men tos fe i tos pela ini ci a ti va
pri va da, pe las em pre sas mé di as e pe que nas da Re -
gião Ama zô ni ca e para a ge ra ção de em pre go e ren -
da. Essa emen da cons ti tu ci o nal foi mu i to de ba ti da
nos dias em que per ma ne ceu na pa u ta das ses sões
de li be ra ti vas do Se na do e, in clu si ve, foi al te ra da por
emen das apre sen ta das pe los Se na do res Wal deck
Orné las e Ro me ro Jucá, as qua is ti ve ram gran de im -
por tân cia por que me lho ra ram o pro je to, au men tan do
sua con di ção de re cur sos. O FNO des ta ca va 3% da
ar re ca da ção do Impos to de Ren da e do IPI dos Esta -
dos ar re ca da do res na Re gião Ama zô ni ca e essa por -
cen ta gem foi al te ra da para 4%. A emen da do Se na dor 
Ro me ro Jucá tam bém am pli ou a par ti ci pa ção não só
dos Go ver nos Esta du a is, mas tam bém dos Mu ni ci pa -
is. Te nho cer te za de que esse as sun to ain da será
bas tan te dis cu ti do e a gran de ma i o ria da Casa po de -
rá, re al men te, res ga tar com pro mis sos com a Re gião
Ama zô ni ca, prin ci pal men te de vi do às al te ra ções fe i -
tas pelo Se na dor Ra mez Te bet in clu in do o Nor des te e 
a Re gião Cen tro-Oes te, as mais ca ren tes do Bra sil.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re gis trar que, na
pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 10 de abril, o Mi nis tro José

Ser ra e co mi ti va es ta rão no Esta do do Pará para dar
iní cio ao Pro je to Alvo ra da que, como eu dis se no iní -
cio da mi nha ora ção, tem por ob je ti vo di mi nu ir os ín di -
ces de di fe ren ças so ci a is e di fi cul da des que vive a
nos sa po pu la ção.

O IDH, Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no, cri -
a do pela pró pria ONU, Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, des ta ca até 0,5% para me dir o grau de de sen vol -
vi men to so ci al dos po vos. Den tro do Esta do do Pará,
dos cen to e qua ren ta e três Mu ni cí pi os, oi ten ta e seis
se rão be ne fi ci a dos com re cur sos des ti na dos à área
de sa ne a men to e de edu ca ção. Te re mos prin ci pal -
men te a abor da gem na área de es go tos, e cap ta ção e 
dis tri bu i ção de água. Na área de Edu ca ção, te re mos
re cur sos não só para a Bol sa-Esco la, como tam bém
para a me lho ria no ní vel de en si no e da pró pria es tru -
tu ra da es co la. 

Esse pro je to tem por ob je ti vo atin gir qua se dois
mi lhões e du zen tos mil ha bi tan tes e, no meu Esta do,
te mos seis mi lhões de ha bi tan tes.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Luiz Otá vio?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te
Se na dor Luiz Otá vio, par ti ci po do dis cur so de V. Exª
por tra tar de as sun to ex tre ma men te im por tan te. De
an te mão, te nho a ab so lu ta cer te za de que V. Exª em
nada in flu iu para que eu con clu ís se o meu dis cur so.
Essa é uma de ci são da Mesa. Aliás, de ci são já ado ta -
da pela Mesa an te ri or, que sa be mos di fí cil. Mas va -
mos lu tar – V. Exª, o Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti
e eu – para que tal nor ma seja efe ti va men te cum pri da
– é um cla mor de to dos os Srs. Se na do res –, para que 
pos sa mos nos ater ex clu si va men te ao ho rá rio re gi -
men tal. Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª, em seu pro nun ci -
a men to, enal te ce o Pro je to Alvo ra da, lan ça do pelo
Go ver no Fe de ral. Tra ta-se de um Pro je to de ines ti má -
vel al can ce, con tem plan do, so bre tu do, Mu ni cí pi os
que te nham o IDH – Índi ce de De sen vol vi men to Hu -
ma no – aba i xo da mé dia, com ações vol ta das para as
áre as de sa ne a men to bá si co e edu ca ção. No bre Se -
na dor, além des ses pro je tos, gos ta ría mos que tam -
bém pu des se ser im ple men ta do o Pro gra ma de Edu -
ca ção a Dis tân cia. É ver da de que ain da te mos al gu -
mas dú vi das so bre esse Pro gra ma, ten do em vis ta
que Mu ni cí pi os so be ja men te po bres nele não fo ram
in clu í dos. No caso do meu Esta do, o To can tins, fo mos 
con tem pla dos com o Pro je to Alvo ra da cer ca de 86
Mu ni cí pi os. No en tan to, Mu ni cí pi os ain da mais po bres 
do que aque les que fo ram con tem pla dos fi ca ram de
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fora – como era o caso do Pro gra ma Co mu ni da de So -
li dá ria. Sa be mos que esse Pro gra ma vem tra zer um
gran de avan ço para o País, mas de ve re mos olhar
tam bém as suas dis cre pân ci as. Há pou co, quan do ti -
ve mos a quar ta mar cha dos Pre fe i tos de todo o Bra sil
aqui em Bra sí lia, ou vi mos re cla ma ções de que Mu ni -
cí pi os com pro va da men te po bres não fo ram nele in -
clu í dos. Este Pro gra ma Alvo ra da, sem dú vi da al gu ma
– re pi to –, é um avan ço para o País, o qual de ve rá se
es ten der até o ano de 2002, en cer ran do com cha -
ve-de-ouro a Admi nis tra ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. V. Exª faz mu i to bem em enal te -
cê-lo, ten do em vis ta que tam bém o nos so que ri do
Esta do do Pará, que con ta com uma po pu la ção de 6
mi lhões de ha bi tan tes – con for me diz V. Exª – de ve rá
ser am pla men te con tem pla do, por que, em que pese
os es for ços dos seus re pre sen tan tes jun to ao Go ver -
no Fe de ral, ain da é um Esta do ca ren te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e o in cluo em meu pro nun ci a -
men to.

Se na dor Car los Pa tro cí nio, es ta mos ple i te an do,
jun to à co or de na ção na ci o nal do pro je to, a in clu são
dos no vos Mu ni cí pi os que fo ram cri a dos de po is do
cen so do IBGE, que o Pro je to Alvo ra da uti li zou como
fon te.

As me tas do Alvo ra da são ga ran tir que até o fi -
nal de 2002 toda cri an ça es te ja na es co la; toda es co la 
te nha água e luz; to dos os Mu ni cí pi os pos su am equi -
pes de sa ú de na fa mí lia; to dos do en si no fun da men tal 
te nham va gas no en si no mé dio; to dos os Esta dos
pos su am co ber tu ra de sa ne a men to bá si co equi va len -
te à mé dia do País; er ra di ca ção de to das as for mas de 
tra ba lho in fan til e mul ti pli car por dez o vo lu me de re -
cur sos dos pro gra mas de ren da mí ni ma as so ci a dos à
edu ca ção.

Na pri me i ra fase do pro je to, que en glo ba 14
Esta dos, o Go ver no Fe de ral in ves ti rá R$11,5 bi lhões.
Em uma se gun da eta pa, se rão gas tos R$1,6 bi lhão. 

No Pará, se rão in ves ti dos R$290 mi lhões de re -
cur sos nes sa área, opor tu ni da de em que lu ta re mos
para que o va lor des ti na do ao Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma tam bém seja nele in clu í do, aliás, dis cu tiu-se,
não só a ní vel fe de ral, mas tam bém com as Pre fe i tu -
ras e suas co mu ni da des, para que cada pes soa re ce -
ba a bol sa de ren da mí ni ma.

Para as fa mí li as en vol vi das com os pro gra mas
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, de Agen tes Jo -
vens (que terá jo vens de 15 a 17 anos de ida de per -
ten cen tes a fa mí li as com ren da per ca pi ta igual ou in -
fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo) e de Be ne fí cio de Pres -

ta ção Con ti nu a da (que aten de ido sos aci ma de 67
anos de ida de e pes so as por ta do ras de de fi ciên cia), o 
va lor da bol sa de ren da mí ni ma será de R$65 por pes -
soa ca das tra da. 

O di nhe i ro irá di re to para as fa mí li as que se rão
ca das tra das a par tir de ju nho des te ano. A par ce ria
será fir ma da com o Ban co do Bra sil e Ban pa rá. Os
pri me i ros Mu ni cí pi os con tem pla dos são Por tel, Ou -
rém, São Mi guel do Gu a má, Gar ra fão do Nor te e Vi -
seu. 

No iní cio do pró xi mo mês há a pre vi são de que
já pos sa mos in clu ir ou tros Mu ni cí pi os da re gião. Inclu -
si ve es ta re mos, no pró xi mo dia 10, com o Mi nis tro
José Ser ra, em San ta Lu zia, no Pará.

O Pro je to Alvo ra da terá em cada Mu ni cí pio o
por tal e os co mi tês ges to res que fis ca li za rão a apli ca -
ção dos re cur sos. O por tal fun ci o na rá como um nú -
cleo cri a do pelo Go ver no Fe de ral, com o apo io das
Pre fe i tu ras, e será ins ta la do nos Mu ni cí pi os in clu í dos
no pro je to, com o ob je ti vo de iden ti fi car e ca das trar fa -
mí li as ca ren tes, ava li an do sua si tu a ção so ci o e cô no -
mi ca.

Te nho cer te za de que não so men te a de ci são do 
Pre si den te mas o fir me pro pó si to de ini ci ar e de con -
clu ir esse pro je to, pelo qual to dos nós, do Pará e da
Ama zô nia, ví nha mos lu tan do, ten do em vis ta a di fi cul -
da de que nos sa re gião tem, prin ci pal men te no que se
re fe re a sa ne a men to bá si co, ao abas te ci men to e cap -
ta ção de água, se efe ti va rão.

Nes se sen ti do já fi ze mos pes so al men te um
ape lo ao Pre si den te no que se re fe re aos re cur sos
des ti na dos ao Pro je to Si vam – já em fase bas tan te
avan ça da de sua cons tru ção de ven do ser con clu í do
em 2002, quan do será trans for ma do o Sis te ma de Vi -
gi lân cia da Ama zô nia em Sis te ma de Pro te ção da
Ama zô nia – para se rem apli ca dos tam bém em ou tros
Mu ni cí pi os do Esta do do Pará, ten do em vis ta em -
prés ti mo fe i to jun to ao Exim bank, prin ci pal men te na
área so ci al, já que os re cur sos se ri am apli ca dos ex -
clu si va men te na área téc ni ca para a com pra de ra da -
res, equi pa men tos, ae ro na ves e na cons tru ção ci vil.
Em Mu ni cí pi os, como é o caso de São Fé lix do Xin gu,
por exem plo, onde está ins ta la do um enor me ra dar, o
qual pro por ci o na rá pro te ção à avi a ção e à na ve ga -
ção, in clu si ve com ba ten do o nar co trá fi co, não há
água en ca na da. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, como não se pôde in -
clu ir tal be ne fí cio quan do da im plan ta ção do Pro je to
Si vam, ago ra, te mos a opor tu ni da de de fazê-lo com o
Pro je to Alvo ra da. Cre io que essa é uma ne ces si da de,
eu di ria, pre men te de toda a Re gião Ama zô ni ca no
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que se re fe re à in fra-es tru tu ra, prin ci pal men te no que
diz res pe i to ao sa ne a men to bá si co, a fim de que pos -
sa mos com ba ter do en ças e pra gas, fa zen do com que
a po pu la ção te nha um me lhor ní vel de vida.

Agra de ço a aten ção do Se na dor Car los Pa tro cí -
nio e a de V. Exª, Sr. Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti,
que pre si de a esta ses são com mu i ta ha bi li da de e co -
nhe ci men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que pas so a
ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2001

Alte 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A ro do via BR – 163, cons tan te do Pla no

Na ci o nal de Vi a ção, terá as se guin tes de no mi na ções:
I – no tre cho en tre as ci da des de Cu i a bá, no

Esta do do Mato Gros so, e San ta rém, no Esta do do
Pará: “Ro do via Má rio Co vas”

II – no tre cho en tre as ci da des de São Mi guel
D’Oeste, no Esta do de San ta Ca ta ri na, e Cu i a bá, no
Esta do do Mato Gros so: “Ro do via Se na dor Fi lin to
Mül ler”

Art. 2º Re vo ga-se a Lei nº 6.252, de l0 de ou tu -
bro de 1975.

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

Jus ti fi ca ção

A po lí ti ca bra si le i ra so freu, há pou co, um dos
ma i o res re ve zes de sua his tó ria re cen te com o de sa -
pa re ci men to de um de seus fi lhos mais res pe i ta dos.
Para tris te za de toda a Na ção, fa le ceu o Go ver na dor
de São Pa u lo Má rio Co vas.

Co vas, an tes de ser ele i to Go ver na dor, em
1994, pas sou oito anos no Se na do e, an tes dis so, foi
De pu ta do Fe de ral e Pre fe i to de São Pa u lo. Aqui nes ta 
Casa, teve seu auge, os me lho res anos, o ma i or bri -
lho de sua ação par la men tar. Se na dor de oito mi lhões 
de vo tos, fa la va com cla re za de idéi as e, ao ex pri -
mi-las, a for ça de sua ora tó ria e sua ex tre ma sen si bi li -
da de so ci al con quis ta vam até mes mo os ad ver sá ri os
mais crí ti cos.

Po lí ti co de um bri lho in ques ti o ná vel, Má rio Co -
vas me re ce, hoje, a ho me na gem de nos so País. Me -

re ce, se gu ra men te, uma ho me na gem que per mi ta ao
povo bra si le i ro, mes mo aque les fi lhos da Na ção que
tran si tam pe las pas sa gens mais dis tan tes de sua ci -
da de na tal, lem brar de uma das per so na li da des po lí ti -
cas mais dig nas des se nos so Bra sil con tem po râ neo.

E é com essa von ta de que apre sen ta mos este
pro je to de lei, que tem por úni co ob je ti vo imor ta li zar o
nome de Má rio Co vas ao em pres tá-lo a um tre cho da
BR – 163, ro do via si tu a da no co ra ção do Bra sil e que
in te gra ci da des, Esta dos e re giões.

Ti ve mos con tu do, nes sa ho me na gem, o cu i da -
do de man ter o nome do ilus tre Se na dor Fi lin to Mül ler
no tre cho da BR – 163 que cru za o Esta do do Mato
Gros so do Sul, como for ma de pre ser var a ho me na -
gem ao Se na dor, fe i ta por nos sos Pa res no ano de
1975.

Em face do ex pos to e ci en tes de ser esta uma
jus ta ho me na gem à fi gu ra do ho mem pú bli co Má rio
Co vas, es pe ra mos con tar com o apo io dos no bres
Co le gas para a sua pro va ção.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Luiz
Otá vio

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.252, DE 10 DE OUTUBRO DE 1975

De no mi na “Se na dor Fi lin to Mül ler” a 
BR – 163 que liga São Mi guel D’Oeste à
fron te i ra do Su ri na me.

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

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Ro ber to Fre i re, Lú cio Alcân ta ra,
Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ro meu Tuma en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gou às mi -
nhas mãos esta se ma na um do cu men to do Con se lho
de De sen vol vi men to da Re gião Me tro po li ta na do Re -
ci fe – CONDERM, co mu ni can do a apro va ção de uma
nor ma so bre pri o ri da des me tro po li ta nas no pro ces so
or ça men tá rio para 2002. Re ce bi com en tu si as mo a
no tí cia de que o Con se lho está em pro ces so de re vi -
ta li za ção, uma vez que pode de fi ni ti va men te cons ti tu -
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ir-se num fó rum de de ba tes para a cons tru ção de po lí -
ti cas pú bli cas re le van tes para os mu ni cí pi os en vol vi -
dos e con ta, des de já, com meu apo io, bem como o do 
PPS.

Ape sar do re fe ri do Con se lho exis tir há al guns
anos, a atu a ção do CONDERM foi até o mo men to
mu i to pre cá ria, al ter nan do cur tos pe río dos de pro du -
ção com lon gos pe río dos de au sên cia da cena po lí ti -
ca. Assim, pou cos fo ram os re sul ta dos co lhi dos ao
lon go dos anos de fun ci o na men to do CONDERM. 

Pa re ce que, ago ra, ele está sa in do des se pro -
ces so le tár gi co, ao sur gir com uma po si ti va ân sia de
tra ba lho. E mais im por tan te do que a pró pria re so lu -
ção re cém-apro va da é o fato de que ela é o fru to de
uma nova di nâ mi ca que os no vos re pre sen tan tes ele i -
tos da Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe ado ta ram, es -
pe ci al men te o Pre fe i to João Pa u lo. O Pre fe i to do Re -
ci fe, ao bus car o diá lo go, pos si bi li tou par ce ri as que
ge ra ram uma nova for ma de in te ra ção pro po si ti va.
Ante ri or men te, por ques tões di ver sas, a ar ti cu la ção
era di fí cil e a in te gra ção mais ain da, a des pe i to da im -
por tân cia do Con se lho e do pla ne ja men to me tro po li -
ta no.

Além do Pre fe i to João Pa u lo, devo des ta car o
pa pel sig ni fi ca ti vo de uma li de ran ça do PPS, o Pre fe i -
to do Cabo de San to Agos ti nho, Eli as Go mes, que
des de seu pri me i ro man da to, tem de mons tra do pre o -
cu pa ção cons tan te com o pro ces so de ar ti cu la ção e
in te gra ção dos mu ni cí pi os da Re gião Me tro po li ta na,
en ten den do sua im por tân cia como ins tru men to para
re so lu ção de pro ble mas par ti lha dos, que só con jun ta -
men te po de rão ser re sol vi dos. 

E aqui per mi tam-me res sal tar que Eli as Go mes,
por ser uma das jo vens li de ran ças de Per nam bu co,
com pro va da men te com pe ten te, po de ria ser nos so
can di da to ao go ver no do Esta do, ao lado de ou tras fi -
gu ras do PPS de ex pres si va atu a ção, como Fer nan do 
Be zer ra Co e lho, atu al pre fe i to de Pe tro li na, e João
Lyra, ex-pre fe i to de Ca ru a ru, tam bém po ten ci a is can -
di da tos ao go ver no de Per nam bu co pelo PPS, pelo
com pro me ti men to e des ta ca da se ri e da de po lí ti ca de -
mons tra dos.

Lou vo, por tan to, o re i ní cio das ati vi da des do
Con se lho e co lo co-me, como Se na dor de Per nam bu -
co, a sua dis po si ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao to mar con -
ta to com a úl ti ma pu bli ca ção edi ta da pelo Insti tu to Na -
ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is – INEP
–, do Mi nis té rio da Edu ca ção, in ti tu la da ”Ge o gra fia da 
Edu ca ção Bra si le i ra“, tive a sa tis fa ção de cons ta tar,

mais uma vez, a cres cen te con so li da ção ins ti tu ci o nal
e a con ti nu i da de das po lí ti cas da área edu ca ci o nal,
com os ine gá ve is be ne fí ci os que a es ta bi li da de traz
para um se tor que de pen de, es sen ci al men te, de ini ci -
a ti vas de mé dio e lon go pra zos.

Em re la ção à con so li da ção ins ti tu ci o nal, é pre ci -
so que se re gis tre o ver da de i ro ”re nas ci men to“ do
INEP no atu al Go ver no. Ame a ça do de ex tin ção su má -
ria, na era Col lor, nos úl ti mos anos, o Insti tu to não vi -
nha ten do um de sem pe nho à al tu ra de seu pas sa do
his tó ri co e da im por tân cia dos edu ca do res que a
cons tru í ram, Aní sio Te i xe i ra e Lou ren ço Fi lho, en tre
ou tros.

Na atu al ges tão, que per ma ne ce à fren te do
Insti tu to des de o pri me i ro man da to do Pre si den te da
Re pú bli ca, o INEP de di cou-se à re a li za ção de ava li a -
ções e le van ta men tos que têm mos tra do com cla re za
a si tu a ção do sis te ma edu ca ci o nal. Com os re sul ta -
dos, tor nou-se pos sí vel ob ter in for ma ções téc ni cas e
ge ren ci a is que têm per mi ti do não só acom pa nhar,
mas pla ne jar e de sen vol ver po lí ti cas que se re ve la -
ram mais efi ca zes para me lho rar as con di ções do en -
si no em nos so País.

Gra ças a essa ini ci a ti va, pode-se di zer que o
Bra sil pos sui, atu al men te, um sis te ma de in for ma -
ções edu ca ci o na is trans pa ren te, que tor na dis po ní vel 
aos edu ca do res e pes qui sa do res e ao pú bli co em ge -
ral to dos os re sul ta dos das ava li a ções e le van ta men -
tos es ta tís ti cos.

Entre tan to, ape sar de toda a di vul ga ção dada a
es ses in di ca do res nos úl ti mos anos, ne nhu ma pu bli -
ca ção ha via re u ni do até ago ra to das as in for ma ções
pro du zi das.

É exa ta men te o que faz a ”Ge o gra fia da Edu ca -
ção Bra si le i ra“, pu bli ca ção que re ú ne os prin ci pa is in -
di ca do res edu ca ci o na is do País, por re giões ge o grá fi -
cas e uni da des da Fe de ra ção.

”Ge o gra fia da Edu ca ção Bra si le i ra“ ino va ao
apre sen tar in di ca do res com a de vi da de fi ni ção, fór -
mu la de cál cu lo, fon te de da dos e es cla re ci men tos
me to do ló gi cos, além de uma aná li se so bre o seu
com por ta men to numa lin gua gem aces sí vel aos que
não do mi nam as téc ni cas es ta tís ti cas. Para per mi tir
uma le i tu ra mais cla ra, es sas aná li ses são acom pa -
nha das de grá fi cos e ma pas.

Os vin te e três in di ca do res re u ni dos ofe re cem
uma vi são abran gen te so bre a re a li da de edu ca ci o nal
do País. A di vi são em blo cos per mi te as so ci ar os fa to -
res que in flu en ci am di re ta ou in di re ta men te a edu ca -
ção. Cada blo co re ú ne um con jun to de in di ca do res
que pro cu ra res pon der às se guin tes in da ga ções so -
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bre a per for man ce da edu ca ção bra si le i ra: em que
con tex to so ci al se de sen vol ve o pro ces so edu ca ci o -
nal? O que as es co las ofe re cem aos seus alu nos?
Quem tem aces so à edu ca ção? Como os alu nos evo -
lu em den tro do sis te ma? O que os alu nos são ca pa -
zes de apren der e qual é o seu de sem pe nho es co lar?
Qu an to se gas ta e quem fi nan cia a edu ca ção?

O pri me i ro blo co, ”Con tex to So ci o de mo grá fi co“,
for ne ce ele men tos para en ten der os as pec tos so ci a -
is, eco nô mi cos e de mo grá fi cos que in te ra gem com as 
va riá ve is edu ca ci o na is. Ana li sa-se a evo lu ção do Índi -
ce de De sen vol vi men to Hu ma no (IDH), por re giões e
uni da des da Fe de ra ção. Nes se pri me i ro blo co, mos -
tra-se tam bém a evo lu ção das ta xas de anal fa be tis -
mo, as al te ra ções ocor ri das nos ní ve is de es co la ri za -
ção e as mu dan ças na es tru tu ra etá ria da po pu la ção
em ida de es co lar, que per mi tem con fi gu rar a de man -
da por va gas em cre ches, pré-es co las, en si no fun da -
men tal, mé dio e su pe ri or.

O se gun do blo co, ”Con di ções de Ofer ta“, re ú ne
in di ca do res que mos tram as con di ções de aten di -
men to ofe re ci das pe los sis te mas de en si no, abran -
gen do, en tre ou tros tó pi cos, a in fra-es tru tu ra fí si ca
das es co las, si tu a ção sa la ri al e qua li fi ca ção dos re -
cur sos hu ma nos dis po ní ve is.

No ter ce i ro blo co, “Aces so e Par ti ci pa ção“,
apre sen ta-se uma aná li se so bre a ex pan são da co -
ber tu ra es co lar e a as cen são edu ca ci o nal das mu lhe -
res. A le i tu ra dos nú me ros re ve la que o Bra sil já está
per to de uni ver sa li zar o aces so das cri an ças en tre 7 e 
14 anos ao en si no fun da men tal e que as di fe ren ças
de gê ne ro se in ver tem: são as mu lhe res que su pe ram 
os ho mens em ní ve is de es co la ri za ção.

Os in di ca do res do quar to blo co, ”Efi ciên cia e
Ren di men to Esco lar“, en fo cam a pro du ti vi da de dos
sis te mas de en si no. O ob je ti vo des ses in di ca do res é
ana li sar não ape nas a efi ciên cia das re des de en si no,
mas as va ri a ções de flu xo es co lar.

O blo co se guin te, ”De sem pe nho Esco lar“, ana li -
sa os re sul ta dos do Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da 
Edu ca ção Bá si ca, o Saeb, que afe re o de sem pe nho
dos alu nos e a qua li da de e efe ti vi da de do en si no mi -
nis tra do. Para tan to, de sen vol veu-se uma me to do lo -
gia es pe cí fi ca para com pa rar o de sem pe nho dos alu -
nos no Saeb de 1995 e no de 1997 nas dis ci pli nas de
lín gua por tu gue sa e ma te má ti ca, por re giões e uni da -
des da Fe de ra ção.

Por fim, no sex to blo co, ”Fi nan ci a men to da Edu -
ca ção“, são ex pli ci ta dos os cri té ri os uti li za dos para
apu rar des pe sas pú bli cas com edu ca ção, ana li san do
o gas to pú bli co com edu ca ção em re la ção ao Pro du to 

Inter no Bru to (PIB), o gas to por alu no/ano e o gas to
pú bli co com edu ca ção com pa ra do ao to tal de gas tos
do se tor pú bli co. 

A pu bli ca ção apre sen ta, ain da, um ca pí tu lo de -
di ca do à “Edu ca ção Bra si le i ra no Con tex to Inter na ci -
o nal“, que per mi te si tu ar a po si ção dos Esta dos bra si -
le i ros no con tex to na ci o nal e em re la ção a al guns pa í -
ses que in te gram o pro je to World Edu ca ti on Indi ca -
tors (WEI), da Unes co, e de pa í ses que fa zem par te
da Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e o De sen vol vi -
men to Eco nô mi co (OCDE).

O gran de mé ri to da pu bli ca ção, a meu ver, é que 
ela con se gue apre sen tar, de for ma su cin ta e vi su al -
men te efi ci en te, uma vi são am pla do sis te ma edu ca -
ci o nal bra si le i ro, e dos me ca nis mos de fi nan ci a men to
da edu ca ção no Bra sil, ao mes mo tem po que per mi te
iden ti fi car os avan ços al can ça dos e os de sa fi os mais
ur gen tes.

Em re la ção ao sis te ma edu ca ci o nal, cha ma a
aten ção o seu gi gan tis mo e com ple xi da de. De vi do à
sua na tu re za ex tre ma men te des cen tra li za da e à am -
pla au to no mia de to dos os en tes fe de ra ti vos, as se gu -
ra da pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, o Bra sil tem
hoje 26 sis te mas es ta du a is e 5.507 sis te mas mu ni ci -
pa is de en si no, além do sis te ma edu ca ci o nal do Dis -
tri to Fe de ral.

O sis te ma edu ca ci o nal do País é pre do mi nan te -
men te pú bli co. O Bra sil pos su ía, em 1998, 51 mi lhões
de alu nos ma tri cu la dos na edu ca ção bá si ca, in clu in -
do to dos os ní ve is (in fan til, fun da men tal e mé dio) e
mo da li da des de en si no (re gu lar, es pe ci al e edu ca ção
de jo vens e adul tos). As es co las do se tor pú bli co,
man ti das pe las três es fe ras de go ver no (es ta du al, fe -
de ral e mu ni ci pal), aten di am a 44,5 mi lhões de alu -
nos, ou seja, a 87% do to tal. A soma de toda a po pu la -
ção que fre qüen ta a es co la, in clu in do a edu ca ção
pro fis si o nal e a de ní vel su pe ri or, ul tra pas sa 55 mi -
lhões. Esse con tin gen te de alu nos é o quar to ma i or do 
mun do, atrás so men te de pa í ses mais po pu lo sos,
como Chi na, Índia e Esta dos Uni dos.

Qu an to ao fi nan ci a men to da edu ca ção pú bli ca,
cons ta ta-se a im por tân cia que teve para a edu ca ção
bra si le i ra a cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De -
sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za -
ção do Ma gis té rio – FUNDEF, que ins ti tu iu um novo
mo de lo de fi nan ci a men to do en si no pú bli co fun da -
men tal. O FUNDEF en trou em vi gor em 1998, mo vi -
men tan do R$13,3 bi lhões e exer cen do for te im pac to
so bre a re ce i ta de 2.153 mu ni cí pi os mais po bres do
País, prin ci pal men te do Nor te e Nor des te e das re -
giões me tro po li ta nas, onde se exi bi am os pi o res in di -

05660 Sábado   7 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



ca do res e ha via o ma i or nú me ro de cri an ças fora da
es co la.

Com o FUNDEF, pro ce deu-se a uma re par ti ção
mais cla ra das res pon sa bi li da des edu ca ti vas dos três
ní ve is de go ver no, fa vo re cen do, as sim, o de sen vol vi -
men to do re gi me de co la bo ra ção. Fo ram cri a dos me -
ca nis mos de in cen ti vo à par ti ci pa ção da co mu ni da de
na ges tão es co lar. Além dis so, pas sou-se a es ti mu lar
a par ce ria com or ga ni za ções não-go ver na men ta is.

O fi nan ci a men to da edu ca ção pú bli ca no Bra sil
sem pre es te ve vin cu la do à ca pa ci da de or ça men tá ria
das três es fe ras de go ver no. A vin cu la ção se tor nou
mais ri go ro sa a par tir da Cons ti tu i ção de 1988. Os
cons ti tu in tes de fi ni ram que a União apli ca ria, anu al -
men te, nun ca me nos de 18% e os Esta dos e Mu ni cí -
pi os, 25%, no mí ni mo, da re ce i ta na ma nu ten ção e
de sen vol vi men to do en si no.

Mas, ape sar da ga ran tia de fon tes de fi nan ci a -
men to, nem sem pre os re cur sos che ga vam à edu ca -
ção. A ca pa ci da de de in ves ti men tos de Esta dos e mu -
ni cí pi os tam bém sem pre foi di fe ren ci a da, o que pro -
vo cou, ao lon go do tem po, gran des dis tor ções. Des sa
for ma, os es for ços para am pli ar o aten di men to es co -
lar es bar ra vam em gran des obs tá cu los para sur tir
efe i to.

Com o FUNDEF, o mon tan te de re cur sos de
cada Esta do e seus mu ni cí pi os pas sou a ser di vi di do
pro por ci o nal men te ao nú me ro de alu nos ma tri cu la -
dos em suas res pec ti vas re des de en si no. O Go ver no
Fe de ral com ple men ta quan do o va lor fica aba i xo do
mí ni mo es ti pu la do por alu no/ano. Assim, o Fun do
con tri bu iu, de for ma de ci si va, para ga ran tir ma i or
eqüi da de e trans pa rên cia na apli ca ção dos re cur sos
des ti na dos ao en si no fun da men tal.

Além do avan ço ine gá vel ob ti do com a im plan ta -
ção do FUNDEF, os in di ca do res re u ni dos na ”Ge o gra -
fia da Edu ca ção Bra si le i ra“ de mons tram que o aten di -
men to edu ca ci o nal vem me lho ran do ra pi da men te na
dé ca da de 90, so bre tu do a par tir de 1995. Entre as
me lho ri as al can ça das, pode-se men ci o nar: que da
subs tan ci al das ta xas de anal fa be tis mo; au men to sis -
te má ti co das ta xas de es co la ri da de mé dia da po pu la -
ção; cres ci men to acen tu a do da ma trí cu la em to dos os 
ní ve is de en si no e re du ção gra du al dos des ní ve is re -
gi o na is em re la ção aos prin ci pa is in di ca do res edu ca -
ci o na is.

Ape sar des ses avan ços, os ín di ces re ve lam,
tam bém, que al guns de sa fi os edu ca ci o na is pre ci sam
ser en fren ta dos para que o País al can ce um novo es -
tá gio de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Os
prin ci pa is de sa fi os são: ga ran tir a uni ver sa li za ção do

aces so ao en si no obri ga tó rio; re du zir as ta xas de re -
pe tên cia e eva são; ex pan dir a ofer ta de va gas e me -
lho rar a qua li da de do en si no mé dio; er ra di car o anal -
fa be tis mo; pro mo ver a ca pa ci ta ção e a va lo ri za ção
dos pro fes so res e au men tar a ofer ta de va gas na edu -
ca ção pro fis si o na li zan te.

Como sa be mos, Sras. e Srs. Se na do res, a edu -
ca ção é, hoje, a pri o ri da de nú me ro um da so ci e da de
bra si le i ra. Por isso, es pe ro que a pu bli ca ção ”Ge o gra -
fia da Edu ca ção Bra si le i ra“ ve nha a se trans for mar
num ins tru men to efe ti vo de de mo cra ti za ção das in for -
ma ções, aju dan do a am pli ar a vi são so bre o sis te ma
edu ca ci o nal e dan do su por te à ela bo ra ção de es tu -
dos e à im plan ta ção de pro gra mas que pos sam ele var 
a qua li da de do en si no em nos so País.

Mu i to obri ga do pela aten ção.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, as so mo
a esta tri bu na, para re gis trar um fato aus pi ci o so que,
ten do um gran de sig ni fi ca do para a edu ca ção em
meu Esta do, me re ce a aten ção na ci o nal pelo que sig -
ni fi ca da das as rá pi das trans for ma ções que es tão
ocor ren do no se tor edu ca ci o nal.

Em au diên cia com o Mi nis tro Pa u lo Re na to, da
Edu ca ção, jun ta men te com a De pu ta da Ká tia Abreu,
fo mos in for ma dos de que, ain da nes te ano, to dos os
mu ni cí pi os do Esta do te rão, nas es co las ru ra is, ao
me nos um kit tec no ló gi co, com pos to de um apa re lho
de TV, um ví deo cas se te e uma an te na pa ra bó li ca.

O kit, Sr. Pre si den te, se é im por tan te como ins -
tru men to di dá ti co com ple men tar para o Ensi no fun da -
men tal, tem sua im por tân cia au men ta da por se des ti -
nar às es co las ru ra is des se imen so in te ri or do Bra sil,
le van do a re vo lu ção da tec no lo gia e da co mu ni ca ção
aos mais dis tan tes rin cões do País. Des ta for ma, de i -
xa de exis tir a dis cri mi na ção que tem sido a tô ni ca no
tra ta men to das co mu ni da des do in te ri or bra si le i ro,
das áre as ru ra is, de que é exem plo mais gri tan te o
sis te ma de sa ú de e pre vi dên cia so ci al que só che gou
ao cam po na se gun da me ta de do sé cu lo fin do.

Na área da edu ca ção, a de ci são do Mi nis tro Pa -
u lo Re na to res ga ta o país da dis cri mi na ção e evi ta
que se apro fun de o fos so que di vi de o Bra sil ur ba no
do Bra sil ru ral. Si mul ta ne a men te, Sr. Pre si den te, a
de ci são do Mi nis tro da Edu ca ção de ve rá con tri bu ir
para que se apres se no Esta do a im plan ta ção do Pro -
gra ma de De sen vol vi men to Ener gé ti co de Esta dos e
Mu ni cí pi os. 

No To can tins, os avan ços do se tor ener gé ti co
per mi ti rão que se jam aten di das, até o ano 2002, cer -
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ca de 20 mil fa mí li as, ao se rem es ten di das mais de 18 
mil km de li nhas ener gé ti cas nas áre as ru ra is. 

Cer ca de 600 des sas lo ca li da des de ve rão ser
be ne fi ci a das por esse pro gra ma da Ele tro nor te, vi a bi -
li zan do o ple no apro ve i ta men to dos kits es co la res nas 
áre as ru ra is.

O Mi nis tro Pa u lo Re na to de ve rá vi si tar o Esta do
do To can tins ain da no cor ren te mês quan do o pro gra -
ma será ini ci a do.

De ou tra par te, devo re gis trar o sig ni fi ca ti vo
avan ço no cam po edu ca ci o nal que vem ocor ren do
em meu Esta do. Assim é que, no en si no fun da men tal, 
es tão ma tri cu la das 356.149 cri an ças, ou seja, qua se
30% da po pu la ção, das qua is 135.432, qua se a me ta -
de, no an ti go se gun do ci clo do 1º grau, ou seja, da 5ª
a 8ª sé rie. Isso quer di zer que pra ti ca men te toda a po -
pu la ção in fan til dos 7 aos 14 anos está na es co la. Os
nú me ros no Esta do do To can tins apro xi mam-se dos
nú me ros do Bra sil, nes te ní vel, su pe ran do um atra so
se cu lar.

Cre io, Sr. Pre si den te, que é des sa for ma que se
deve fa zer a edu ca ção no Bra sil para eli mi nar de vez
a man cha do anal fa be tis mo, o iso la men to e a ex clu -
são – com a co la bo ra ção de to dos, com co ra gem de
ino var.

Cum pri men to por isso o Mi nis tro Pa u lo Re na to e 
afir mo a dis po si ção de o meu Esta do co la bo rar com
pro gra mas como esse, que sig ni fi cam a eli mi na ção
das di fe ren ças re gi o na is e a ex clu são so ci al.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tá va mos em me a dos
da dé ca da de 50. Na ci da de de San tos, em meu Esta -
do, mi lha res de pes so as ha vi am cons tru í do re si dên ci -
as nas en cos tas da ma i o ria dos de ze no ve mor ros que 
ali são vis tos por toda par te. Esses mo ra do res não se
jul ga vam fa ve la dos, pois as ca sas de al ve na ria e ma -
de i ra, em bo ra hu mil des, eram bem di fe ren tes dos atu -
a is bar ra cos. Abri ga vam fa mí li as de tra ba lha do res li -
ga dos a ati vi da des nas ins ta la ções por tuá ri as que, já
à épo ca, cons ti tu íam o ma i or por tal ma rí ti mo bra si le i -
ro. A vida na ci da de – como ago ra – gi ra va ao re dor do 
por to e do tu ris mo. Foi, en tão, que San tos vi veu a ma i -
or tra gé dia de sua His tó ria.

Chu vas tor ren ci a is e con cen tra das, se me lhan -
tes a trom bas d’água, so la pa ram em pou cas ho ras a
ve ge ta ção das en cos tas, o le i to das ruas e os ali cer -
ces das ca sas. Le va ram tudo de rol dão mor ro aba i xo
e so ter ra ram no sopé lon gos tre chos das prin ci pa is
vias pú bli cas. Mon te Ser rat, Ma ra pé, Nova Cin tra e
ou tros no mes de mor ros e ba ir ros trans for ma ram-se,

de re pen te, em si nô ni mos de des tru i ção e mor te. A
urbe pa re cia ar ra sa da. Cor pos de de ze nas de ví ti mas
amon to a vam-se den tro e fora do ne cro té rio da Po lí -
cia, ane xo à San ta Casa de Mi se ri cór dia lo cal, a mais
an ti ga do País.

Nes se tu mul tu a do ce ná rio de hor ror e de ses pe -
ro, um jo vem en ge nhe i ro da Pre fe i tu ra san tis ta teve
seu ”ba tis mo de fogo“ como re pre sen tan te do po der
pú bli co. E pre ci sou mos trar ca pa ci da de de li de ran ça,
fir me za, des te mor e des pren di men to que iria acom -
pa nhá-lo até o fim da vida. Nas ce ra na que la ci da de
em 1930 e for ma ra-se um ano an tes, em 1955, pela
Esco la Po li téc ni ca da Uni ver si da de de São Pa u lo.
Fora no me a do, re cen te men te, fun ci o ná rio pú bli co
mu ni ci pal.

Quem se en con tra va no ce ná rio da ca tás tro fe fi -
ca va es tu pe fa to com a co ra gem e de ter mi na ção des -
se ser vi dor pú bli co prin ci pi an te. De sas som bra do,
aven tu ra va-se ele em meio à lama e à en xur ra da para
ve ri fi car, nos es com bros mis tu ra dos a ga lhos e ra í zes 
de ár vo res des tro ça das, como se po de ria sal var pes -
so as e o que res tas se de seu pa tri mô nio fa mi li ar. Ape -
sar da pou ca ida de – ti nha ape nas 26 anos e ca sa -
ra-se dois anos an tes –, agia com tan ta fir me za, com -
pe tên cia e pre o cu pa ção com as ví ti mas que se des ta -
ca va ime di a ta men te en tre cen te nas de pes so as em -
pe nha das nos tra ba lhos de sal va men to. Um dos ob -
ser va do res, pas mos com essa ati tu de, era o sa u do so
Go ver na dor do Esta do de São Pa u lo, Jâ nio da Sil va
Qu a dros, que vi ria a apo i ar o nome da que le jo vem
san tis ta como can di da to a pre fe i to de sua ci da de na -
tal, pelo Par ti do So ci al Tra ba lhis ta (PST), cin co anos
de po is. Um nome des ti na do a trans for mar-se em le -
gen da de inú me ros mo vi men tos de vo ta dos à de mo -
cra cia e ao Esta do de di re i to. Um exem plo em ble má ti -
co de hon ra dez e luta de mo crá ti ca, ca paz de ava li zar
go ver nos e le gi ti mar po de res. O nome le gen dá rio de
um gran de e pro bo lí der cha ma do Má rio Co vas Jú ni -
or.

Tudo o que se de ve ria di zer so bre a vida des se
bra si le i ro ilus tre pode já ter sido dito, tan tas fo ram as
ho me na gens que a Na ção lhe de di cou, em vida e
após a mor te, in clu si ve por meio das Se nho ras e dos
Se nho res, meus no bres Pa res. To da via, cre io ser de
bom al vi tre lem brar o epi só dio que aca bo de re la tar,
pois se en con tra na raiz de car re i ra po lí ti ca do sa u do -
so es ta dis ta e – o que mais im por ta – re ve la ca rac te -
rís ti cas de per so na li da de que iri am acom pa nhá-lo
sem pre. Ao se com ple tar um mês de seu fa le ci men to,
esta Casa tem mais uma opor tu ni da de de re a fir mar,
em seus Ana is, a im por tân cia do exem plo que Má rio
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Co vas nos le gou. Exem plo vá li do para to das as ge ra -
ções fu tu ras. Exem plo de per ti ná cia na bus ca e ma -
nu ten ção da éti ca e mo ra li da de na vida pú bli ca.

O pró prio lí der con se guiu ex por bri lhan te men te,
em 12 de de zem bro de 1968, vés pe ra da edi ção do
AI-5, sua mo ti va ção pes so al para man ter, ao lon go de 
dé ca das, uma co e rên cia di fi cil men te en con tra da en -
tre ho mens pú bli cos em pe río dos de cal ma ria po lí ti ca
e ain da mais rara, quan do são eles sur pre en di dos por 
al gu ma anor ma li da de ins ti tu ci o nal, a exem plo do que
se su ce dia. Então, Co vas ter mi nou um dis cur so, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, afir man do:

”Cre io no povo, anô ni mo e co le ti vo,
com to dos os seus con tras tes, des de a fe -
bre cri a do ra à man si dão pa ci en te. Cre io ser
des se amál ga ma, des sa fu são de la mas e
emo ções, que ema na não ape nas o Po der,
mas a pró pria sa be do ria. E, nele cren do,
não pos so de sa cre di tar de seus de le ga dos. 

Cre io na pa la vra, ain da quan do vi ril ou
in jus ta, por que acre di to na for ça das idéi as
e no diá lo go que é seu li vre em ba te. Cre io
no re gi me de mo crá ti co, que não se con fun -
de com a anar quia, mas que em ins tan te al -
gum pos sa ro tu lar ou mas ca rar a ti ra nia. 

Cre io no Par la men to, ain da que com
suas de ma si as e fra que zas, que só de sa pa -
re ce rão se o sus ten tar mos li vre, so be ra no e
in de pen den te. Cre io na li ber da de, este vín -
cu lo en tre o ho mem e a eter ni da de, essa
con di ção in dis pen sá vel para si tu ar o ser à
ima gem e se me lhan ça de seu cri a dor.“ 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a ra -
zão, por si só, se ria mo ti vo mais que su fi ci en te para
me tra zer a esta tri bu na, dada a gran de za da per so -
na li da de a ser re ve ren ci a da. Entre tan to, as tin tas
for tes das mu i tas vir tu des as so ci a das ao nome de
Má rio Co vas tor nam essa ra zão lu mi no sa, ao re ves -
ti-la de emo ção. Acre di to que não se ria pos sí vel,
como cre io não ser a ne nhum dos no bres Pa res
aqui pre sen tes, fa lar em Má rio Co vas sem nos emo -
ci o nar mos. A essa emo ção devo acres cen tar, po -
rém, hon ra e or gu lho ao me ver no mes mo lu gar de
onde o vul to ins pi ra dor des ta mo des ta ho me na gem
tan tas ve zes ele vou sua voz, na de fe sa de in te res -
ses le gí ti mos de São Pa u lo ou do Bra sil. E não fo -
ram pou cos os que apos ta ram na co e rên cia da que -
las idéi as e na ca pa ci da de de quem as de fen dia.
Sua vin da para esta Casa em 1986 es pe lha isso,
pois Má rio Co vas ele geu-se com sete mi lhões de

vo tos, a mais ex pres si va vo ta ção con quis ta da por
um can di da to ao Se na do Fe de ral até ago ra.

Tan to no Con gres so Na ci o nal quan to no Go -
ver no, Má rio Co vas sem pre gos tou de dis cu tir idéi -
as. Fa zia-o com de vo ção, o que lhe ren deu a tão
pro cla ma da fama de ”tur rão“ e ”mal-humorado. ”Dez
em ca rá ter e zero em com por ta men to“, dis se dele
cer ta fe i ta o sa u do so Go ver na dor Fran co Mon to ro,
por quem fora no me a do Pre fe i to de São Pa u lo em
1983. O re co nhe ci men to de seu po ten ci al como ho -
mem pú bli co ex tra or di ná rio le vou São Pa u lo a con fi -
ar-lhe su ces si vos man da tos. E Má rio Co vas não de -
cep ci o nou quem acre di tou nele. 

Exi gen te com os co la bo ra do res e po lê mi co
com os opo nen tes, gos ta va de es tar em meio ao
povo. Não fu gia das ma ni fes ta ções de rua, mes mo
cons ci en te do ris co de es tar na mul ti dão. O es ti lo de 
Má rio Co vas não lhe per mi tia en trar pela por ta dos
fun dos. Até na en fer mi da de, que nun ca ad mi tiu ser
ocul ta da, foi trans pa ren te e sin ce ro, re a fir man do a
for ça e au ten ti ci da de de sua ín do le com ba ti va. No
mês de no vem bro do ano pas sa do, em en con tro
com jor na lis tas no Insti tu to do Co ra ção, co mo veu o
Bra sil. Assu min do as li mi ta ções fí si cas im pos tas
pela do en ça, con fes sou ter medo, sen tir do res... E
cho rou. Se os olhos são o es pe lho da alma, ali es ta -
va a da que le ho mem. ”Afi nal, se o ho mem não sabe
cho rar qual é a for ma mais dig na de mos trar os sen -
ti men tos?“ – dis se. De fla gra va-se na que le mo men to
o fe nô me no de di men sões na ci o na is que le vou o
Bra sil in te i ro a tor cer pelo que se ria an tes a vi tó ria
pes so al de um ho mem e sua fa mí lia con tra a gra ve
en fer mi da de. Má rio Co vas al can ça va o pro dí gio da
so li da ri e da de na ci o nal. O per fil de ho mem pú bli co
ho nes to, de per so na li da de for ma ta da na éti ca e res -
pon sa bi li da de, tor na ra-se re fe rên cia de co ra gem e
al ti vez tam bém na do en ça. 

Des de o agra va men to de seu es ta do até o de -
sen la ce, foi in ten sa a amar gu ra que an gus ti ou a
mim e a meus fa mi li a res. Pa re cia-nos que de igual
for ma sen ti am-se to dos com quem con ver sá va mos.
Sur pre en dia-me pen san do em Má rio Co vas logo ao
acor dar e pe dia a Deus por ele, com pre en den do a
gran de za de sua alma e a ne ces si da de que o Bra sil
ti nha dele. Na que les mo men tos de pre ce, não pen -
sa va ape nas na pes soa do Go ver na dor ou no povo
de meu Esta do, mas tam bém em to dos os bra si le i -
ros que es ta vam so li dá ri os com ele. Aque la luta pela 
vida há mu i to de i xa ra de ser in di vi du al, al can çan do
o in te res se da Na ção por in te i ro. Sa be mos o quan to
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especial é preciso ser para conseguir tamanho feito.
Mário Covas foi essa personalidade extraordinária.

No dia 6 do mês passado, calou-se a voz polê-
mica das discussões com opositores e ponderada
nos momentos de incerteza. A voz do grito pela li-
berdade e das palavras entrecortadas de lágrimas,
ao lado de Dona Lila, a companheira dedicada de
tantos anos, mãe de seus três filhos. Lágrimas que
fizeram o Brasil também chorar. Calou-se a voz do
guerreiro, abatido em sua luta mais difícil.

Mas, não veio o silencio depois. O eco das pa-
lavras que convenciam e do exemplo que arrastava
não havia cessado. Partira o homem, mas não sua
luz. Porque há pessoas, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, que possuem luz própria, e quando dis-
tantes, brilham pela ausência. Não desaparecem ja-
mais, porque seu legado as torna eternas. Assim
são os que fazem falta. Os que podem e fazem a di-
ferença. Os guerreiros da vida, que, como Mário Co-
vas, se agigantam ao partir, deixando por onde pas-
sam um rastro de saudades e uma mensagem às
gerações futuras. São assim os verdadeiros líderes,
que emergem natural e legitimamente nos mais im-
portantes momentos da história de um país. À reve-
lia da própria vontade, impulsiona-os a vocação de-

mocrática e o idealismo. Sobre a honradez e o cará-
ter, não lhes pesarão equívocos. A memória do
povo certamente os guardará como modelo e exem-
plo, preservando-lhes as dimensões da grandeza
que possuem.

Imortalizado pelo próprio exemplo, Mário Co-
vas Júnior deixa-nos uma herança biográfica com
alma e, por isso, eterna. Deixa-nos uma biografia
imorredoura que impedirá seu esquecimento como
ser humano especial e incontestável referência de
princípios e ideais para quem ama a liberdade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 50
minutos.)



Ata da 31ª Sessão Não De li be ra ti va
em 9 de abril de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão 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 (Edi son Lo bão) – 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 Nº 196, DE 2001-CN
(Nº 315/2001, 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 de
Inves ti men to, para 2001, em fa vor do Ban co do Esta do
de San ta Ca ta ri na S.A., cré di to es pe ci al no va lor de
R$2.239.740,00, para os fins que es pe ci fi ca“.

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

EM nº 62/MP

Bra sí lia, 2 de abril de 2001

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

em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V, 
da Cons ti tu i ção, com pa re cer fa vo rá vel des te Mi nis té -
rio, o ane xo pro je to de lei, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2001, apro va do pela Lei nº 10.171, 
de 5 de ja ne i ro de 2001, cré di to es pe ci al no va lor to tal
de R$2.239.740,00, em fa vor do Ban co do Esta do de
San ta Ca ta ri na S.A. - BESC, que pas sou para o con -
tro le da União, em de cor rên cia de re ne go ci a ção das
dí vi das do Esta do de San ta Ca ta ri na com o Te sou ro
Na ci o nal, com vis tas à sua pos te ri or de ses ta ti za ção.

2. Cabe res sal tar que o Orça men to de Inves ti -
men to das em pre sas es ta ta is fe de ra is, para 2001,
foi ela bo ra do em agos to de 2000 e apro va do pela

Lei nº 10.171/2001. Assim, con si de ran do que não foi
pos sí vel a in clu são da pro gra ma ção do BESC no Pro je -
to da Lei Orça men tá ria para 2001, uma vez que a trans -
fe rên cia do seu con tro le aci o ná rio para a União ocor reu
so men te no fi nal do mês de agos to de 2000, to ma-se
im pres cin dí vel apro var-lhe do ta ção or ça men tá ria, me di -
an te aber tu ra de cré di to es pe ci al, com a fi na li da de de
do tá-lo de re cur sos or ça men tá ri os su fi ci en tes para o
de sem pe nho de suas ati vi da des no cor ren te exer cí cio.

3. O cré di to so li ci ta do des ti na-se à ma nu ten ção
da in fra-estrutura de aten di men to e à ma nu ten ção e
ade qua ção de ati vos de in for má ti ca, in for ma ção e te -
le pro ces sa men to da rede de de pen dên ci as do BESC.

4. Os re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra das des -
pe sas de cor ren tes da pre sen te su ple men ta ção são
ori un dos de ge ra ção da pró pria ins ti tu i ção.

5. São es sas as ra zões que le vam a pro por a
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que abre cré -
di to es pe ci al ao Orça men to de Inves ti men to, para
2001, em fa vor do Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri -
na S.A., no va lor de R$2.239.740,00.

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 3, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to de Inves ti men to, 
para 2001, em fa vor do Ban co do Esta do
de San ta Ca ta ri na S.A., cré di to es pe ci al
no va lor de R$2.239.740,00, 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 de Inves ti men to

(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$2.239.740,00 (dois mi lhões, du zen tos e
trin ta e nove mil e se te cen tos e qua ren ta re a is), em fa -
vor do Ban co do Esta do de San ta Ca ta ri na S.A, para
aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta 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 são de ge ra ção da pró pria
em pre sa, con for me in di ca do no res pec ti vo ”Qu a dro
Sín te se por Re ce i ta“ cons tan te do Ane xo I a esta lei.

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

Bra sí lia,
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 10 DE ABRIL 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.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Do
Expe di en te lido cons ta men sa gem pre si den ci al en ca -
mi nhan do o Pro je to de Lei n.º 3, 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 14/4 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 22/4 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 27/4 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 7/5 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 (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº S/8, de 2001 (nº 768/2001, na ori gem), de 5 do cor -
ren te, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 5º da Re so -
lu ção nº 69, de 1996, do Se na do Fe de ral, re la tó rio so -
bre ope ra ção de tro ca de tí tu los, que re sul tou na
emis são, pelo Go ver no bra si le i ro no mer ca do in ter na -
ci o nal, de dois bi lhões, cen to e cin qüen ta mi lhões de
dó la res es ta du ni den ses, em tí tu los do tipo Glo bal,
uti li za dos para re ti rar do mer ca do bô nus do tipo
Brady, em igual va lor, e que foi con du zi da por aque le
Órgão, na qua li da de de agen te do Te sou ro Na ci o nal,
ten do sido con clu í da em 22 de mar ço de 2001.

Escla re ce, ain da, o re fe ri do ex pe di en te que a
tra du ção cor res pon den te está sen do pro vi den ci a da
para opor tu na re mes sa a esta Casa.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre 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, um dos
te mas mu i to tra ta dos pela mí dia na ci o nal diz res pe i to
à pre ser va ção da cul tu ra, à pre ser va ção dos nos sos
ín di os. No en tan to, é in te res san te ob ser var que,
quan do se tra ta efe ti va men te de de fen der nos sos ín -
di os, não ve mos ações con cre tas, seja por par te dos
ór gãos en car re ga dos de fa zê-lo na es fe ra fe de ral,
seja até mes mo por cer tas ins ti tu i ções que se in ti tu -
lam, cons tan te men te, de fen so ras dos ín di os, de seus
va lo res, de suas vi das.

Sr. Pre si den te, que ro ler aqui uma ma té ria pu bli -
ca da no jor nal O Glo bo, de 30 de mar ço, sob o tí tu lo
”Índi os ia no mâ mis vão pro ces sar go ver no dos Esta -
dos Uni dos. Obje ti vo é evi tar uso de ma te ri al ge né ti co
sem au to ri za ção“.

Diz a ma té ria:

Os ín di os ia no mâ mis vão mo ver um
pro ces so ju di ci al con tra o go ver no dos Esta -
dos Uni dos por uso in de vi do de ma te ri al ge -
né ti co co le ta do na co mu ni da de sem o seu
con sen ti men to. A ação está sen do pre pa ra -
da pela Co mis são Pró-Yanomami, for ma da
por an tro pó lo gos e in di ge nis tas bra si le i ros.
A en ti da de im pe diu re cen te men te na jus ti ça
ame ri ca na a ten ta ti va de um em pre sá rio de
se apro pri ar da mar ca ”ya no ma mi.com“.

O ob je ti vo da nova ação é im pe dir, en -
tre ou tras for mas de ex plo ra ção in de vi da, o
pa ten te a men to de ma te ri al ge né ti co ia no -
mâ mi. Os ín di os, se gun do a co mis são, fo -
ram usa dos como co ba i as e mu i tos mor re -
ram em con se qüên cia de ex pe riên ci as fi -
nan ci a das pelo go ver no ame ri ca no.

Sr. Pre si den te, é in te res san te até re pe tir esta
fra se: ”Os ín di os, se gun do a co mis são, fo ram usa -
dos como co ba i as e mu i tos mor re ram em con se -
qüên cia de ex pe riên ci as fi nan ci a das pelo go ver no
ame ri ca no“.

Essa de nún cia ve i cu la da pela Co mis são
Pró-Yanomami é da ma i or gra vi da de. Con tu do, do dia
30 de mar ço para cá, não vi po si ci o na men to al gum de 
au to ri da de bra si le i ra, seja da Fu nai, seja do Mi nis té rio 
da Jus ti ça.

Diz mais o ar ti go: ”Os ia no mâ mis es tu dam tam -
bém pe dir re pa ra ção por da nos ca u sa dos pela co le ta
de amos tras de san gue“.

Então, uma en ti da de fi nan ci a da pelo go ver no
nor te-americano es ta va não só fa zen do ex pe riên ci as
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que, se gun do essa de nún cia, re sul ta vam na mor te de 
mu i tos ín di os ia no mâ mis, como tam bém es ta va co le -
tan do san gue sem que os ín di os ti ves sem co nhe ci -
men to do que se tra ta va e para que se tra ta va.

E pros se gue a ma té ria: ”A Pre si den te da Co mis -
são, a an tro pó lo ga Alci da Rita Ra mos, dis se que até
mes mo o Pro je to Ge no ma pre ci sa de acor do pré vio
para uti li zar o ma te ri al dos ia no mâ mis. As amos tras
de san gue es tão nos la bo ra tó ri os das uni ver si da des
da Pen sil vâ nia e de Mi chi gan, sen do uti li za das para
no vas pes qui sas pelo Hu man Di ver sity Ge no me Pro -
ject.“

Por tan to, é uma de nún cia se ri ís si ma, que es pe -
ra mos seja apu ra da pela Fu nai e pelo Mi nis té rio da
Jus ti ça, prin ci pal men te; mas o Con gres so Na ci o nal
não pode per ma ne cer alhe io à de nún cia.

Con ti nua o ar ti go do jor nal O Glo bo:

– Va mos im pe dir todo tipo de uso in de -
vi do ou sem acor do pré vio – dis se Alci da.

Ela par ti ci pou do fó rum ”Ciên cia, éti ca
e po der“, pro mo vi do pelo pro gra ma de dou -
to ra do em Antro po lo gia e His tó ria da Uni ver -
si da de de Mi chi gan (EUA), no iní cio des te
mês. O fó rum dis cu tiu a re per cus são in ter -
na ci o nal da pes qui sa re a li za da pelo ge ne ti -
cis ta e pes qui sa dor da que la uni ver si da de,
Ja mes Neel, com os ia no mâ mis, nos anos
60 e 70. A pes qui sa foi fi nan ci a da pela
Agên cia de Ener gia Nu cle ar dos Esta dos
Uni dos.

Ora, Srs. Se na do res, uma ma té ria como essa,
pu bli ca da num jor nal de gran de con ce i to e cir cu la -
ção como o jor nal O Glo bo, que diz cla ra men te que
os ín di os ia no mâ mis es tão sen do uti li za dos como
co ba i as, sen do que vá ri os de les mor re ram em vir tu -
de de ex pe riên ci as, e mais, que o seu san gue, ob ti -
do de ma ne i ra no mí ni mo fra u du len ta, en con tra-se
em ins ti tu i ções e uni ver si da des nor te-americanas
sem o con sen ti men to pré vio dos ín di os nem, es qui -
si ta men te fa lan do, da pró pria Fu nai e do Mi nis té rio
da Jus ti ça, é re al men te de es tar re cer. A nos sa Ama -
zô nia, onde se en con tram os ín di os mais pri mi ti vos
– di ga mos , está sen do in va di da e ser vin do de pal co 
para ex pe riên ci as as mais di ver sas.

Então, Sr. Pre si den te, ao fa zer este re gis tro e
pe dir sua trans cri ção nos Ana is do Se na do, es pe ro
que V. Exª ofi cie ao Mi nis té rio da Jus ti ça, a fim de ob -
ter es cla re ci men tos so bre tão gra ve de nún cia, que
não pode pas sar em bran co, como vem sen do, des de
30 de mar ço pas sa do.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª tem
toda a ra zão. Aliás, ve nho ob ser van do a sua atu a ção
e vejo que V. Exª está mu i to pre o cu pa do. V. Exª é um
Se na dor que, re pre sen tan do Ro ra i ma, tem mos tra do
uma gran de pre o cu pa ção com as sun tos que aten tam
con tra a so be ra nia na ci o nal e, no caso, aten tam até
con tra a dig ni da de do ser hu ma no. Os nos sos ín di os
são os pri me i ros ha bi tan tes; te mos o de ver e a obri ga -
ção de de fen dê-los. Não po de mos per mi tir que eles
sir vam de co ba ia, de ins tru men to para ex pe ri men ta -
ção ci en tí fi ca. Há uma ex plo ra ção po lí ti ca do ín dio
bra si le i ro, fe i ta pe las po tên ci as mais avan ça das do
mun do, que uti li zam e men ci o nam os nos sos ín di os,
di zen do agir em sua de fe sa, quan do, em ver da de, es -
tão in te res sa das na ri que za do solo bra si le i ro. Essa é
a ver da de. É isso que está acon te cen do, por exem plo, 
na Re gião Ama zô ni ca, se gun do de nún ci as que ouço
da tri bu na do Se na do da Re pú bli ca e leio nos jor na is.
E ago ra V. Exª traz à tri bu na de nún ci as apon ta das por
jor na is de que os ín di os es tão sen do co ba i as para ex -
pe ri men ta ção ci en tí fi ca. Isso re pug na a cons ciên cia
na ci o nal. Pa re ce que a am bi ção dos pa í ses mais ri -
cos e po de ro sos che ga a esse pon to. Isso, po si ti va -
men te, me re ce nos sa re pul sa, e V. Exª faz bem em
so li ci tar es sas in for ma ções.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agra de ço, Se na dor Ra mez Te bet, o apar te de V. Exª.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
De pu ta do, na dé ca da de 80, fiz uma de nún cia – ba se -
a do em in for ma ções que re ce bi de um fun ci o ná rio da
Fu nai, que ob vi a men te não po dia se iden ti fi car – de
que es ta vam sen do fe i tos tes tes en tre os ia no mâ mis.
Inclu si ve ele ti nha co nhe ci men to de que es ta vam
sen do tes ta das va ci nas con tra a ma lá ria – por tan to,
uma va ci na ex pe ri men tal – en tre os ín di os ia no mâ -
mis. E ago ra, duas dé ca das de po is, vê-se uma ins ti tu -
i ção, uma ONG, de nun ci an do cla ra men te que hou ve
ex pe ri men ta ção, que os ín di os ser vi ram de co ba i as e
que, em fun ção des sas ex pe riên ci as, vá ri os de les
mor re ram.

Há dé ca das, por tan to, or ga nis mos in ter na ci o -
na is vêm atu an do en tre os nos sos ín di os não só para
ma peá-los do pon to de vis ta ge o grá fi co, mas tam bém 
para uti li zá-los de ma ne i ra cru el. Os ín di os es tão ser -
vin do de co ba i as. Estão bus can do en tre os ín di os ia -
no mâ mis, que ain da são pri mi ti vos, uma for ma de ex -
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pe ri men tar va ci nas em pes so as que ain da não sa -
bem re a gir, de fen der-se.

Apro ve i to para tra zer essa ma té ria pu bli ca da no
jor nal O Glo bo para que se jam ado ta das pro vi dên ci -
as so bre algo que vem sen do fe i to há mu i to tem po.

Sr. Pre si den te, há os ín di os ia no mâ mis, ain da
pri mi ti vos, mas que já têm con ta to com a cha ma da ci -
vi li za ção bran ca. Há tam bém os ín di os ma ku xis e wa -
pi xa nas, que re si dem nas re giões les te e nor te de Ro -
ra i ma e que já es tão acul tu ra dos, in te gra dos à co mu -
ni da de; são ser vi do res pú bli cos, co mer ci an tes, en fim, 
pes so as que tem um dia-a-dia igual ao da co mu ni da -
de onde re si dem. No en tan to, tam bém não que rem
abrir mão de sua cul tu ra, de suas tra di ções.

Sr. Pre si den te, foi pu bli ca da em jor nal ou tra de -
nún cia ver san do so bre ín di os an tro po lo gi ca men te
mais ci vi li za dos:

Lí der Indí ge na de nun cia que so fre
ame a ças de mor te.

O lí der in dí ge na na re gião do Su ru mu,
Mi ra cé lio Pe i xo to, jun ta men te com sua mu -
lher, La i za de Sou za Pe i xo to, es ti ve ram on -
tem na re da ção do Bra sil Nor te para de nun -
ci ar que es tão so fren do ame a ças de se rem
mor tos e ex pul sos da pró pria casa, no en -
tron ca men to de Su ru mu, re ser va in dí ge na
de São Mar cos.

Pe i xo to re cla mou que, en quan to de ve -
ria es tar re ce ben do apo io de en ti da des
como o Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma
(CIR), Fun da ção Na ci o nal do Índio (Fu nai),
Insti tu to do Meio Ambi en te (Iba ma), Igre ja
Ca tó li ca e al gu mas Orga ni za ções
Não-Governamentais (ONGs),como a TWM,
que se di zem de fen so ras dos ín di os, fa zem
o con trá rio: in ci tam uns con tra os ou tros,
pres si o nam aque les que não com pac tu am
com o que cha ma de in di fe ren ça e pre con -
ce i to.

O in dí ge na de nun cia que está sen do
ví ti ma de ca lú nia e di fa ma ção, so fren do
agres sões ver ba is e fí si cas, pe los pró pri os
ín di os li ga dos às en ti da des que não o apo i -
am, que ten tam im pe di-lo de tra ba lhar.

Isso por que ele e sua fa mí lia mo ram
num en tron ca men to de gran de mo vi men ta -
ção, man têm um pe que no co mér cio do qual
so bre vi vem, mas já ti ve ram sua casa in va di -
da vá ri as ve zes por ín di os que ten ta ram ti -
rá-los à for ça.

”Estou de nun ci an do para mos trar ao
povo de Ro ra i ma o que re al men te está
acon te cen do e pe dir das au to ri da des pro vi -
dên ci as ur gen tes, pois nem mes mo nós, ín -
di os, es ta mos ten do o di re i to de mo rar no
que é nos so, pois a Igre ja e as ONGs pe -
dem de mar ca ção de ter ras, mas não para
nós“, cri ti ca.

Por isso, Mi ra cé lio Pe i xo to de cla ra que 
ele, jun ta men te com to das as li de ran ças e
co mu ni da des in dí ge nas li ga das às en ti da -
des como a So ci e da de de De fe sa dos Índi -
os Uni dos do Nor te de Ro ra i ma (So di ur),
Ali an ça de Inte gra ção e De sen vol vi men to
das Co mu ni da des Indí ge nas (Ali di cir) e Ari -
kon são ve e men te men te con tra a de mar ca -
ção con tí nua, exi gin do ur gên cia na de fi ni ção 
da de mar ca ção em ilhas.

”Qu e ro apro ve i tar e di zer que es tou re -
ce ben do to tal apo io da Ali di cir, Ari kon e So -
di ur, en quan to que as ou tras en ti da des que
pro cu rei ne ga ram aju da e ain da es tão usan -
do tu xa u as de ou tras co mu ni da des para me
ame a çar e agre dir“, de sa ba fa.

Ora, Sr. Pre si den te, ve mos aqui duas de nún ci -
as di fe ren tes. De um lado, uma ONG de nun ci an do
que os ín di os ia no mâ mis – os ín di os mais pri mi ti vos
exis ten tes na Ama zô nia – es tão so fren do esse tipo
de ex plo ra ção por par te de ins ti tu i ções in ter na ci o na -
is – do Go ver no dos Esta dos Uni dos. De ou tro lado,
há tam bém ins ti tu i ções não-governamentais que es -
tão co lo can do ín di os con tra ín di os; os que não con -
cor dam com al gum tipo de pro ce di men to são per se -
gui dos ou ame a ça dos pe los pró pri os ín di os que são 
ma ni pu la dos por ou tras ins ti tu i ções.

Ve jam como a po lí ti ca in di ge nis ta do País está
en tre gue re al men te ao de us-dará. Não exis te uma
ori en ta ção, uma fis ca li za ção efi ci en te e mu i to me nos
a pre o cu pa ção com um pro ble ma tão sé rio como
esse.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, con ce de-me V. Exª mais um
apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Te nho a
mes ma pre o cu pa ção que V. Exª. Sou um ho mem pre -
o cu pa do em de fen der os pri me i ros ha bi tan tes do nos -
so País. São as pes so as que os por tu gue ses en con -
tra ram no Bra sil quan do aqui che ga ram. Por um lado,
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V. Exª tra ta da ques tão da de mar ca ção de ter ras, as -
sun to que me pre o cu pa, por que a se gun da ma i or po -
pu la ção in dí ge na está no Esta do do Mato Gros so do
Sul. Ca te go ri ca men te, de fen do que os ín di os têm de
ter um pe da ço de chão, deve ser-lhes re ser va do um
pe da ço de chão. Eles não po dem fi car a esmo, pe re -
gri nan do, sem ter um pe da ço de chão para mo rar, tra -
ba lhar, cul ti var, plan tar. Os ín di os das mais di ver sas
tri bos pre ci sam de um pe da ço de chão, in clu si ve para
con ti nu ar a cul ti var seus há bi tos, suas tra di ções, suas 
cul tu ras. V. Exª põe o dedo na fe ri da por que não exis te 
uma po lí ti ca in di ge nis ta no País. Isso está ao de -
us-dará. Está para sur gir quem im ple men te uma po lí -
ti ca que co lo que ver da de i ra men te as co i sas nos seus
de vi dos lu ga res. No meu Esta do, por exem plo, há vá -
ri os pro ble mas de ter ras. Há ter ras am pla men te con -
so li da das, com tí tu los de mais de 50 anos que, to da -
via, es tão ame a ça das. Com isso, o se tor pro du ti vo do
Esta do fica pa ra do. No Esta do do Mato Gros so do
Sul, há os sem-terra in va din do as pro pri e da des, o não 
cum pri men to das or dens ju di ci a is não são cum pri das. 
De ou tro lado, qua se todo o ter ri tó rio se en con tra
ame a ça do com de mar ca ção de ter ra. Como se vai ter
tran qüi li da de para tra ba lhar e pro du zir? Fi co-me per -
gun tan do se é tão di fí cil de mar car um pe da ço de chão 
para se dar aos ín di os. Aque les que são pro pri e tá ri os
vi vem ator men ta dos. Re ce bo ape lo ve e men te e pro -
cu ro as au to ri da des com pe ten tes, com a fi na li da de
de evi tar mos um con fli to, de acer tar mos a ques tão,
pois é hora de an te ci par mo-nos; e em vão, nada é fe i -
to de con cre to. Então, fica aque le cli ma in de se já vel,
por que o con fli to exis te. Tam bém há ame a ça cons tan -
te da par te do ín dio, que, não ten do ter ra, quer in va -
di-la, jul gan do que lhe per ten ce. Há bas tan te ter ra
para ser dis tri bu í da, bas ta que haja uma po lí ti ca para
aten der aos dois la dos: para pre ser var a cul tu ra in dí -
ge na e para que haja paz, e to dos pos sam tra ba lhar e
pro du zir. Pedi ou tra vez apar te a V. Exª por que este
as sun to tam bém diz res pe i to ao meu Esta do, Mato
Gros so do Sul: lá, re ce bo ín di os, do nos de ter ras e to -
dos es tão mu i to in qui e tos com a si tu a ção vi gen te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Ra mez Te bet, agra de ço o apar te de V. Exª.
Qu e ro ter mi nar meu pro nun ci a men to abor dan do, Se -
na dor Te bet, jus ta men te a ques tão da de mar ca ção de 
ter ras in dí ge nas.

O que vi mos aqui? A de nún cia de uma or ga ni -
za ção não-governamental de que os ín di os ia no mâ -
mis es tão sen do ví ti mas de ex pe ri men tos, sen do co -
ba i as e que vá ri os de les mor re ram. E mais, que o ma -
te ri al ge né ti co co le ta do ir re gu lar men te, amos tras de

san gue de les, está em uni ver si da des ame ri ca nas.
Por ou tro lado, vi mos um ín dio de nun ci an do e re cla -
man do pro te ção; diz es tar sen do ame a ça do por ou -
tros ín di os que per ten cem a ou tra or ga ni za ção
não-governamental, quer di zer, tra ta-se já de uma bri -
ga in tra-étnica.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de en cer rar meu pro -
nun ci a men to re fe rin do-me a um re cen te ar ti go pu bli -
ca do pelo ex-Ministro Jar bas Pas sa ri nho, cujo tí tu lo é: 
”O mi nis tro e a ter ra ia no mâ mi“. O ex-ministro, em res -
pos ta ao Mi nis tro Ge ral do Qu in tão, que es te ve no
Esta do de Ro ra i ma, deu uma de cla ra ção de que S. Sª
con si de ra va que a for ma como foi de mar ca da a ter ra
ia no mâ mi foi no mí ni mo uma le vi an da de, por que foi
de mar ca da com pres sa e de ma ne i ra er ra da. O
ex-Ministro Jar bas Pas sa ri nho, para res pon der ao Mi -
nis tro Qu in tão, apro ve i tou-se do seu ar ti go e dis se, ao 
fi nal do seu ar ra zo a do, que era Mi nis tro da Jus ti ça na
épo ca e que foi S. Sª quem as si nou a por ta ria de mar -
can do a ter ra in dí ge na: 

Não me sur pre en de a le vi an da de de
po lí ti cos de Ro ra i ma ao di ze rem que não
ob ser va mos ”ne nhum cri té rio na de mar ca -
ção fe i ta só olhan do o mapa“. É que os po lí -
ti cos sa bem que os ín di os não vo tam...“ 

Ora, Sr. Pre si den te, o ex-Ministro Jar bas Pas sa -
ri nho me au to ri za a tam bém cha má-lo de le vi a no ao
di zer que os po lí ti cos de Ro ra i ma são le vi a nos, por -
que, no mí ni mo, co me te a le vi an da de de co lo car to -
dos no mes mo ní vel – e aqui que ro, in clu si ve, de fen -
der a to dos os po lí ti cos de Ro ra i ma, já que S. Sª me
in clu iu no con tex to de to dos –, por que le vi an da de é
fa zer uma afir ma ção des sas quan do ne nhum po lí ti co
de Ro ra i ma ti nha se ma ni fes ta do, e sim o Mi nis tro Ge -
ral do Qu in tão.

Nós, sim, te mos le gi ti mi da de para dis cu tir essa
ques tão – e, aliás, qual quer de mar ca ção de ter ras in -
dí ge nas e de re ser va eco ló gi ca de ve ri am ser no mí ni -
mo fru to de de ba te no Se na do, que é a Casa que re -
pre sen ta os Esta dos. Isso im pli ca tor nar da União, as
ter ras que de ve ri am ser ou são do Esta do.

Da mes ma for ma, como não que ro co lo cá-lo no
mes mo ”saco“ e di zer que ele per ten ceu ao re gi me de 
ex ce ção, que ele per ten ceu à di ta du ra, eu tam bém
gos ta ria que ele ti ves se o mes mo res pe i to quan do fa -
las se dos po lí ti cos de Ro ra i ma.

Re pi lo, por tan to, a afir ma ção do ex-Ministro Jar -
bas Pas sa ri nho, e con cluo di zen do, Sr. Pre si den te,
que, nes ta ques tão in dí ge na, o Bra sil pre ci sa ter rumo 
e co man do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – 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, ve nho a esta tri bu -
na para di zer que re co nhe ço o es for ço do Mi nis té rio
da Sa ú de no sen ti do de fa zer va ler o pre ce i to cons ti -
tu ci o nal que afir ma ser a sa ú de um di re i to de to dos e
um de ver do Esta do. O bem ma i or que uma pes soa
hu ma na tem, a ma i or ri que za do ser hu ma no é a sa ú -
de. Por tan to, o Esta do tem o de ver in de cli ná vel de
pro te ger a sa ú de do seus ci da dãos, a sa ú de da so ci e -
da de.

Sei que tem sido um es for ço mu i to gran de a luta
do Mi nis té rio da Sa ú de e re co nhe ço que gran des pas -
sos fo ram da dos. A luta tra va da con tra a ga nân cia dos 
la bo ra tó ri os me re ce o nos so apla u so por que, no Bra -
sil, nada teve seu pre ço mais ma jo ra do do que os me -
di ca men tos. E me di ca men tos im por tan tes, me di ca -
men tos bá si cos, como os que com ba tem a pres são
ar te ri al, a tu ber cu lo se, os vá ri os ti pos de cân cer e tan -
tas ou tras do en ças ine ren tes a uma par ce la pon de rá -
vel da so ci e da de, que ti ve ram os seus pre ços ele va -
dos até a es tra tos fe ra. O uso e o abu so do la bo ra tó ri -
os fo ram es pan to sos, di ria até que eles abu sa ram cri -
mi no sa men te.

De sor te que pro vo ca ram e o Mi nis té rio da Sa ú -
de re sol veu en fren tá-los. Pon to para o Mi nis té rio da
Sa ú de. Apla u sos ao Mi nis tro e a toda a sua equi pe.
Tam bém apla u sos pela idéia óti ma de fa zer pre va le -
cer, de ten tar im por ao mer ca do – com a fi na li da de de
ba i xar cus tos e, as sim, aju dar a po pu la ção, que mais
faz uso – os cha ma dos ge né ri cos, os qua is ain da en -
fren tam re sis tên cia por par te dos bra si le i ros, que ain -
da não se acos tu ma ram a eles. To da via, es ses me di -
ca men tos exis tem para con tra ba lan çar o alto cus to,
um cus to de sen fre a do, no Bra sil.

Con tu do, tam bém te mos de fa zer uma crí ti ca
cons tru ti va, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. As
cha ma das do en ças en dê mi cas exis tem e são cons -
tan tes em de ter mi na do lo cal e ata cam, em ma i or ou
me nor nú me ro, gran de par ce la da po pu la ção. Os no ti -
ciá ri os têm, de for ma alar man te, ve i cu la do que a den -
gue está se pro pa gan do em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
A do en ça pas sou a in va dir os ba ir ros de luxo, as me -
lho res ca sas do nos so País; já não se res trin ge ape -
nas à po pu la ção mais hu mil de, em que há ain da fal ta
de hi gi e ne e sa ne a men to bá si co. A en fer mi da de está
avan çan do de for ma cé le re, exi gin do as pro vi dên ci as
ur gen tes por par te do Mi nis té rio da Sa ú de. Di zem até
que os re cur sos es tão sen do mal apli ca dos, por que o

com ba te às do en ças en dê mi cas, como tam bém o tra -
ba lho em fa vor da sa ú de no Bra sil es tão sen do mu ni -
ci pa li za dos, des cen tra li za dos, o que é de se jo de to -
dos nós. Mas esse pro ces so, ora em tran si ção, em
fase de adap ta ção, ain da não con se guiu sur tir os efe i -
tos al me ja dos. De ter mi na das do en ças, como a den -
gue, têm-se alas tra do por todo o ter ri tó rio na ci o nal.
No tí ci as do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, de Mato
Gros so do Sul con fir mam o avan ço da den gue. Então, 
é pre ci so que, em bo ra te nha o Mi nis té rio da Edu ca -
ção trans fe ri do pra ti ca men te os re cur sos e a res pon -
sa bi li da de para os Mu ni cí pi os, haja uma fis ca li za ção
do em pre go dos re cur sos, com ur gên cia.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ra mez
Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço,
com mu i ta sa tis fa ção, V. Exª, ilus tre Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Na
se ma na pas sa da, fiz um pro nun ci a men to jus ta men te
abor dan do o re cru des ci men to de cer tas do en ças no
País. Inclu si ve en fer mi da des evi tá ve is por va ci na,
como a fe bre ama re la, es tão hoje ata can do os im por -
tan tes Esta dos de Mi nas Ge ra is, do emi nen te Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, e de São Pa u lo. Do en ças
como a fe bre ama re la, a den gue, a ma lá ria, a han se -
nía se, a tu ber cu lo se, para não ci tar ou tras do en ças,
vêm au men tan do no Bra sil, ao in vés de es ta rem re -
gre din do. Na se ma na pas sa da o Mi nis tro da Sa ú de
dis se que os Pre fe i tos eram res pon sá ve is pelo au -
men to da den gue no Bra sil, por que fi ze ram cor po
mole du ran te o pe río do ele i to ral do ano pas sa do. Vim
à tri bu na de fen der os Pre fe i tos, por que o que cons ta -
ta mos, pelo me nos no meu Esta do, é que as Pre fe i tu -
ras nem re ce bem os re cur sos nem são apa re lha das
para com ba ter ade qua da men te a den gue, a ma lá ria e 
ou tras do en ças. Por exem plo, a tu ber cu lo se vem au -
men tan do as sus ta do ra men te no País; so mos o se -
gun do país do mun do em nú me ros de ca sos de han -
se nía se, per den do ape nas para a Índia. O que é mais
in te res san te é que, há um ano, foi apro va do pela Co -
mis são de Assun tos So ci a is do Se na do um con vi te ao 
Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra, para vir dar ex pli ca ção
ao Se na do da ra zão des sas do en ças es ta rem vol tan -
do com toda for ça no País in te i ro. Ago ra, como diz V.
Exª, es tão atin gin do os gran des cen tros e, como saiu
numa re vis ta se ma nal, a eli te bra si le i ra. Tal vez ago ra
o as sun to me re ça ser de ba ti do mais in ten sa men te.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  MS) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, eu não que ria in ter rom pê-lo,
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mas é só para não de i xar ne nhu ma dú vi da: não es tou
aqui por que a do en ça che gou às eli tes, não. Apon tei
isso como um fa tor gra ve. Estou aqui em de fe sa da
po pu la ção por in te i ro, por que pen so, como V. Exª  que 
en ten de mais que eu , que é inad mis sí vel que do en -
ças como a den gue, a fe bre ama re la, a tu ber cu lo se, a
han se nía se es te jam au men tan do no País, ao in vés
de di mi nu í rem, quan to mais re cur sos in ves ti dos, pelo
me nos se gun do se diz , pelo me nos se gun do re cur -
sos apro va dos aqui pelo Con gres so Na ci o nal atra vés
da cri a ção de um tri bu to que é a CPMF, que, com cer -
te za car re ou mu i tos re cur sos, uma soma ines ti má vel,
nem eu sei cal cu lar quan to ar re ca da mos até ago ra da 
CPMF para com ba ter as do en ças. Ora, e nós te mos é
que pre ve nir!

Mu i tas des sas do en ças, V. Exª sabe me lhor que
eu, de vem ser com ba ti das pre ven ti va men te. Quer di -
zer, são do en ças que ad vém da fal ta de hi gi e ne, de
sa ne a men to bá si co, de edu ca ção. Tal vez por isso
que, em vez de fa lar, num de ter mi na do mo men to, em
Mi nis té rio da Sa ú de fa lei Mi nis té rio da Edu ca ção, por -
que para com ba ter es sas do en ças tam bém é pre ci so
uma am pla cam pa nha edu ca ti va por par te do Mi nis té -
rio da Sa ú de as sim como do Mi nis té rio da Edu ca ção.
Enfim, por par te do Go ver no como um todo.

Era isso que eu con si de ro im pres cin dí vel e peço 
que V. Exª con ti nue, por gen ti le za.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Qu e -
ro de i xar bem cla ro, pois não foi mi nha in ten ção –
aliás não po de ria fa zê-lo – di zer que V. Exª está fa lan -
do nes se as sun to por que atin giu a eli te. Ao con trá rio,
V. Exª tem sido um Se na dor que se pre o cu pa. O que
es tou fa lan do é que ago ra a gran de im pren sa está se
pre o cu pan do por que já atin giu a eli te do País. No Rio
de Ja ne i ro as sim como em São Pa u lo, as pes so as es -
tão se con ta gi an do com den gue; em Mi nas Ge ra is, fe -
bre ama re la. É re al men te alar man te pen sar que o
Bra sil, no ter ce i ro mi lê nio, está ten do de vol ta do en -
ças que Oswal do Cruz já ha via er ra di ca do na que le
tem po. Te mos que mu dar essa re a li da de. Por esse
mo ti vo, apre sen tei aque le re que ri men to na Co mis são 
de Assun tos So ci a is, con vi dan do o Sr. Mi nis tro a vir
ao Se na do dar ex pli ca ções aos Srs. Se na do res por
que isso está ocor ren do. Não bas ta fa zer um de sa ba -
fo ou di zer uma fra se de ím pe to, res pon sa bi li zan do os 
pre fe i tos. É mu i to fá cil fi car jo gan do a res pon sa bi li da -
de de um lado para o ou tro. Te mos de fa zer va ler esse
re que ri men to apro va do na Co mis são de Assun tos
So ci a is, para que o Sr. Mi nis tro – como Se na dor que é 
– pos sa ex pli car-nos as ra zões para isso es tar acon -
te cen do. Como mu i to bem dis se V. Exª, qual a ra zão

para tudo es tar ocor ren do ago ra, sen do que a sa ú de,
hoje, tem re cur sos como nun ca teve na his tó ria do
Bra sil? E pior ain da, sen do o Mi nis tro cam peão da
rede de rá dio e de te le vi são, por que não usa esse
tem po para fa zer a cam pa nha de edu ca ção que V. Exª 
re cla ma? Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, o apar te de V. Exª está in te i ra -
men te in cor po ra do ao meu pro nun ci a men to, va len do
mais do que o meu pró prio pro nun ci a men to.

Qu e ro di zer a V. Exª que o Mi nis tro José Ser ra é
um de mo cra ta por ex ce lên cia. É um ho mem do Se na -
do da Re pú bli ca, e acre di to es tar fal tan do opor tu ni da -
de para S. Exª vir a esta Casa. É pre ci so re for çar esse
re que ri men to. Te nho cer te za de que o Sr. Mi nis tro não 
de i xa rá de com pa re cer ao Se na do, por que, an tes de
ser Mi nis tro, S. Exª é Se na dor. O Se na dor é ele i to pelo 
povo, e o Mi nis tro é es co lhi do pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca. Por tan to, um Se na dor, quan do se tor na Mi -
nis tro, con ti nua com obri ga ções, prin ci pal men te pe -
ran te os seus pa res.

Estou de acor do com V. Exª urge uma ex pli ca -
ção. Isso não pode mais ocor rer, pois es ta mos no Ter -
ce i ro Mi lê nio. Não po de mos con ti nu ar len do es ses ín -
di ces de po bre za e de mi sé ria exis ten tes em nos so
País – tal qual a úl ti ma pu bli ca ção, que diz que, ape -
sar de al gu ma me lho ra, o Bra sil con ti nua ain da como
o cam peão da po bre za e da má dis tri bu i ção da ren da
no mun do. Até os pa í ses afri ca nos es tão à fren te do
Bra sil em ma té ria de dis tri bu i ção de ren da. Po si ti va -
men te, pre ci sa mos evi tar esse tí tu lo que em nada dig -
ni fi ca o Bra sil.

Não po de mos ne gar que este País está cres -
cen do a olhos vis tos pe ran te o mun do. Re cen tes
acon te ci men tos es tão aju dan do o Bra sil e não po de -
mos per der a opor tu ni da de que es ta mos ven do pela
fren te. Até um cri me qui se ram pra ti car con tra o Bra sil,
como no caso da car ne – um pro ce di men to des le al e
re pug nan te. Mas fe i ti ço vi rou con tra o fe i ti ce i ro. Ago ra, 
o mun do in te i ro pro cla ma que a car ne bra si le i ra é de
pri me i ra qua li da de. Estão to dos bus can do a car ne
ver de do Bra sil, por que a car ne que eles apon ta vam
como sa u dá vel é im pres tá vel para o con su mo por
par te dos se res hu ma nos.

Mas, vol tan do ao meu as sun to, é ne ces sá rio
que ter mi ne mos isso, uma vez que se tra ta de fato
que afe ta as po pu la ções mais po bres do nos so País.
Não são brin ca de i ra os ca sos de den gue que es ta -
mos cons ta tan do e que os jor na is es tão no ti ci an do
pelo Bra sil in te i ro. A fe bre ama re la pen sa mos que já
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ti ves se sido ex ter mi na da, além de ou tras do en ças en -
dê mi cas.

O meu re gis tro des ta se gun da-feira, não obs -
tan te sua sim pli ci da de, é fe i to em nome de toda a po -
pu la ção bra si le i ra, não ape nas em nome do
sul-mato-grossense. Não po de mos mais ter si na is de
tu ber cu lo se no Bra sil; fe bre ama re la, den gue, tudo
isso tem que es tar in te i ra men te eli mi na do. Vol to a di -
zer: te mos re cur sos para isso, te mos que sa ber usar
es ses re cur sos e, como V. Ex.ª afir mou, va mos para
os me i os de co mu ni ca ção, com am pla cam pa nha
edu ca ti va, para er ra di car esse qua dro que me pa re ce
mu i to tris te para o Bra sil e mu i to do lo ro so para a po -
pu la ção bra si le i ra, prin ci pal men te para a mais hu mil -
de, que ca re ce da que la in fra-estrutura in dis pen sá vel
para me lhor qua li da de de vida.

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 Fran ce li no Pe re i ra por vin te
mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srs.
Se na do res, este do cu men to que exi bo pe ran te o Se -
na do da Re pú bli ca con tém o Re la tó rio da Sub co mis -
são de Ci ne ma, que fun ci o na no es pa ço fí si co da Co -
mis são de Edu ca ção. O tí tu lo é O povo do ci ne ma –
Na bus ca da tela. Este tex to é o re sul ta do dos tra ba -
lhos da Sub co mis são, pre si di da pelo Se na dor José
Fo ga ça. Du ran te um ano e meio, es tu da mos os pro -
ble mas do ci ne ma bra si le i ro. Numa se qüên cia de sete 
au diên ci as pú bli cas ou vi mos vin te e qua tro con vi da -
dos en tre pro du to res e di re to res de ci ne ma, do cu -
men ta ris tas, pro fes so res, au to ri da des do go ver no e
pes so as da te le vi são. Pes qui sa mos ve lhos tex tos e
tro ca mos da dos e in for ma ções via Inter net com mais
de uma cen te na de pes so as. Ao fi nal, pro du zi mos
esse es tu do que é uma sú mu la do que en con tra mos
de mais re le van te na bus ca de so lu ções para os pro -
ble mas do ci ne ma no Bra sil. 

O tra ba lho está es tru tu ra do em três par tes. Na
pri me i ra, fa ze mos o re la to da bus ca de so lu ções para
os pro ble mas do ci ne ma, en cer ran do-a com o elen co
de su ges tões que a sub co mis são co lheu dos con vi -
da dos que ou viu. A se gun da par te é com pos ta de
ane xos – o dis cur so ori gi nal que pe diu e jus ti fi cou a
cri a ção da Sub co mis são do Ci ne ma e dois qua dros
si nóp ti cos com as ma té ri as re la ci o na das ao ci ne ma
em tra mi ta ção tan to no Se na do Fe de ral quan to na
Câ ma ra dos De pu ta dos. A ter ce i ra e úl ti ma par te, de -
no mi na da Ana is da Sub co mis são, con tém o nome de
to dos o Se na do res que dela par ti ci pa ram, o ro te i ro

sin té ti co das au diên ci as e as no tas ta qui grá fi cas das
au diên ci as pú bli cas.

O re la to in ti tu la do O povo do ci ne ma – Na bus ca
da tela está di vi di do em vin te ca pí tu los bre ves, além
de uma in tro du ção, que po dem ser agru pa dos em
cin co blo cos te má ti cos. No pri me i ro gru po de qua tro
ca pí tu los, tra ta mos do de sa fio que é le var o Bra sil às
te las; das cri ses que mar cam o nos so ci ne ma, em es -
pe ci al a cri se ine ren te ao atu al mo de lo de pro du ção,
ba se a do na po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is. No gru po
se guin te, de três ca pí tu los, ana li sa mos os pro ble mas
do mer ca do de ci ne ma no Bra sil, com ên fa se es pe ci al 
ao mer ca do de ci ne ma nas te vês. O úl ti mo des ses ca -
pí tu los tra ta da pro mes sa da tevê para o ci ne ma,
mos tran do que não há fu tu ro para o ci ne ma sem o
seu ”ca sa men to“ com a te le vi são. No ter ce i ro gru po,
de qua tro ca pí tu los, co me ça mos com os te mas clás -
si cos da pro du ção, da dis tri bu i ção e da exi bi ção de fil -
mes, pas sa mos pe los te mas da re vo lu ção do mul ti -
plex e da ex clu são so ci al e con clu í mos com uma pro -
pos ta de cons tru ção de sa las po pu la res. No pe núl ti -
mo gru po, de qua tro ca pí tu los, abor da mos os cur -
tas-metragens e os do cu men tá ri os, fa la mos das ex -
pe riên ci as do Rio Gran de do Sul e Rio de Ja ne i ro e
abor da mos, de for ma pi o ne i ra para uma co mis são do
Se na do, o pro ble ma do en si no do ci ne ma no Bra sil.
Por fim, no quin to e úl ti mo gru po, de cin co ca pí tu los,
dis cu ti mos a com ple xa e di fí cil re la ção do ci ne ma
com o Go ver no. Há al guns im pas ses nes sas re la ções
e, ao mes mo tem po, uma sin ce ra bus ca de en ten di -
men to. O povo do ci ne ma está a pe dir uma nova ges -
tão para o ci ne ma, e apre sen ta mos as li nhas mes tras
de uma re no va da po lí ti ca pú bli ca para o se tor. No úl ti -
mo ca pí tu lo des se gru po, an te ci pa mos a sú mu la das
idéi as es tra té gi cas dis cu ti das den tro do Gru po Exe -
cu ti vo para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma -
to grá fi ca, o Ge dic, cri a do há sete me ses pelo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca para de sen vol ver um pro je to 
de de sen vol vi men to para o ci ne ma bra si le i ro. A gran -
de no vi da de em dis cus são po de rá ser a cri a ção de
uma nova agên cia re gu la do ra fe de ral, a Agên cia Na -
ci o nal do Ci ne ma – Anci ne, a ser pro xi ma men te anun -
ci a da.

A Sub co mis são do Ci ne ma, que era tem po rá ria, 
veio para fi car. Ela foi trans for ma da, Sr. Pre si den te,
pela Co mis são de Edu ca ção, em de zem bro do ano
pas sa do, na nova Sub co mis são do Ci ne ma, Co mu ni -
ca ção So ci al e Infor má ti ca, ago ra per ma nen te. E
esse es tu do que ora apre sen ta mos a V. Exªs será ofe -
re ci do à nova sub co mis são como pon to de par ti da
para os seus tra ba lhos.
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Sr. Pre si den te, so li ci to que esse novo es tu do
seja par te in te gran te des te pro nun ci a men to, mo ti vo
pelo qual so li ci to a V. Exª a trans cri ção des te do cu -
men to nos Ana is do Se na do, da pág.3 à pág.43, que
con tém to dos os pon tos fun da men ta is para a nova
po lí ti ca do ci ne ma.

Nes se mo men to, Sr. Pre si den te, se ja-me per mi -
ti do trans mi tir uma pa la vra de apla u so, de apre ço e de 
gra ti dão aos ti tu la res da Sub co mis são do Ci ne ma
Bra si le i ro, que aca ba de subs ti tu í da pela Co mis são
de Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca. Fo ram 
os se guin tes Se na do res: José Fo ga ça, Fran ce li no Pe -
re i ra, Ma gui to Vi le la, Luiz Estê vão, Álva ro Dias, Lú cio
Alcân ta ra, Ro ber to Sa tur ni no, Agne lo Alves, Ger son
Ca ma ta, Ma ria do Car mo Alves, Te o tô nio Vi le la, Ge -
ral do Les sa, Artur da Tá vo la, Se bas tião Ro cha, Luiz
Otá vio e Le o mar Qu in ta ni lha. Tam bém uma pa la vra
de afe tu o so agra de ci men to ao pre si den te da Co mis -
são de Edu ca ção, se na dor Fre i tas Neto, e ao se cre tá -
rio exe cu ti vo da Co mis são, Dr. Jú lio Li nha res. 

A Sub co mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu -
ni ca ção So ci al e Infor má ti ca já foi cri a da e su ce de rá a
co mis são tem po rá ria da qual fui Re la tor. É cons ti tu í da 
de sete ti tu la res e sete su plen tes. Os ti tu la res são os
Se na do res: José Fo ga ça, Ger son Ca ma ta, Fre i tas
Neto, Fran ce li no Pe re i ra, Lú cio Alcân ta ra, Ge ral do
Cân di do, Ro ber to Sa tur ni no. E su plen tes os Se na do -
res: Val mir Ama ral, Na bor Jú ni or, Ge ral do Althoff,
Car los Pa tro cí nio, Fer nan do Ma tu za lém e Edu ar do
Su plicy. Essa, Sr. Pre si den te, será a nova sub co mis -
são per ma nen te à qual será en ca mi nha da toda a do -
cu men ta ção re la ti va aos tra ba lhos con clu í dos pelo
Re la tor com a co la bo ra ção dos mem bros da sub co -
mis são.

De se jo, por tan to, trans mi tir a to dos os Se na do -
res o nos so agra de ci men to e ao mes mo tem po co mu -
ni car que, de hoje em di an te, o Se na do Fe de ral con ta
com um do cu men to que mos tra exu be ran te men te
toda a pro ble má ti ca do ci ne ma bra si le i ro e in ter na ci o -
nal. Na sex ta-feira úl ti ma le vei ao Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção, Se na dor Ri car do San to e ao
Se na dor José Fo ga ça, Pre si den te da Sub co mis são,
exem pla res des te do cu men to. É um do cu men to im -
por tan te. É a pri me i ra vez que isso acon te ce no Se na -
do da Re pú bli ca e em todo o Con gres so Na ci o nal.
Hoje o Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te o Se na -
do, é uma ins ti tu i ção li ga da, fun da men tal men te, com
a pro ble má ti ca da ci ne ma to gra fia bra si le i ra. Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU DISCURSO:

CO MIS SÃO DE EDU CA ÇÃO

SUBCOMISSÃO DE CINEMA

O POVO DO CINEMA

NA BUSCA DA TELA

Pre si den te: Se na dor José Fo ga ça

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

Bra sí lia, abril de 2001

Intro du ção

A in di ca ção de Cen tral do Bra sil para o Oscar, em 1999, foi

um acon te ci men to da ma i or re le vân cia para o ci ne ma bra si le i ro,

des per tan do inu si ta do in te res se en tre a po pu la ção, a tal pon to que, 

às vés pe ras da es co lha, to dos nós tor cía mos por Wal ter Sal les,

Fer nan da Mon te ne gro e o me ni no Vi ní ci us de Oli ve i ra, como se es -

ti vés se mos tor cen do pe los cra ques bra si le i ros na Copa do Mun do.

Ao mes mo tem po em que dava uma ine quí vo ca de mons tra -

ção de vi ta li da de do ci ne ma bra si le i ro, o fil me des per tou-nos para a 

cri se sis tê mi ca da nos sa ci ne ma to gra fia, aler tan do-nos para o de -

sa fio de en fren tá-la den tro do Con gres so Na ci o nal.

Na oca sião, en ten di de le var o as sun to ao ple ná rio do Se na -

do e fiz três pro nun ci a men tos, des ta can do o sig ni fi ca do das in di ca -

ções de Cen tral do Bra sil,  para as ca te go ri as de Me lhor Fil me

Estran ge i ro e Me lhor Atriz. Não me li mi tei, po rém, ao me re ci do elo -

gio. Con si de rei que era opor tu no aler tar o País para a ur gên cia da

ado ção de po lí ti cas pú bli cas para a re cu pe ra ção do ci ne ma bra si le -

i ro como ex pres são ma i or da cul tu ra na ci o nal.

No des mem bra men to na tu ral des sa pre o cu pa ção, pro pus,

em 10 de maio de 1999, a cri a ção, no âm bi to da Co mis são de Edu -

ca ção e Cul tu ra do Se na do Fe de ral, de uma sub co mis são des ti na -

da a de ba ter e bus car al ter na ti vas para en fren tar a cri se do ci ne ma

bra si le i ro. A idéia me re ceu ca lo ro sa aco lhi da e trans for mou-se em

re a li da de, com a cons ti tu i ção da Sub co mis são.

Insta la da em 29 de ju nho de 1999, foi ele i to seu pre si den te o 

no bre Se na dor José Fo ga ça (PMDB-RS), ca ben do-me a hon ro sa

mis são de ser o re la tor.

A Sub co mis são es te ve em ati vi da de de agos to de 1999 a

de zem bro de 2000, pe río do em que se ve ri fi cou um agra va men to

da cri se do ci ne ma, o que, de cer ta for ma, con tri bu iu para o en ca -

mi nha men to das ques tões e o sur gi men to de pro pos tas..

1. Cf. nos Ane xos, “Ro te i ro das Au diên ci as.”
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Seus mem bros de li be ra ram ou vir pro du to res, exi bi do res,

dis tri bu i do res e ou tros in te gran tes do cha ma do “povo do ci ne ma.”

Fo ram sete au diên ci as pú bli cas, das qua is par ti ci pa ram 24 per so -

na li da des das mais di fe ren tes áre as da in dús tria ci ne ma to grá fi ca.
1

A con tri bu i ção de les re ce bi da pos si bi li tou a iden ti fi ca ção

dos pro ble mas mais crí ti cos do ci ne ma. Mais do que isso, as su ges -

tões en tão ofe re ci das en se ja ram à Sub co mis são o apro fun da men -

to do de ba te so bre essa ati vi da de cul tu ral.

A com ple xi da de da ma té ria, a di ver si da de de opi niões, mu i -

tas con fli tan tes, e o ele va do nú me ro de su ges tões abran gen do as

mais di fe ren tes áre as de atu a ção da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, per -

mi ti ram à Sub co mis são re u nir ex ten so ma te ri al crí ti co e in for ma ti vo. 

Essa enor me mas sa de in for ma ções será ago ra ana li sa da pela

Sub co mis são de Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca, cri a -

da em ca rá ter per ma nen te, para dar con ti nu i da de aos tra ba lhos de -

sen vol vi dos pela Sub co mis são an te ri or.

O DE SA FIO DE LE VAR O BRA SIL ÀS TE LAS

Nos so de sa fio, o de sa fio de to dos os bra si le i ros, é jo gar o

Bra sil na tela, para que nos co nhe ça mos me lhor. Re fi ro-me à de ter -

mi nan te ne ces si da de de que nos fa lou Wal ter Sal les, para quem a

his tó ria de um povo está nos seus fe i tos, na sua alma, nos seus

aglo me ra dos ur ba nos, nos seus es pa ços ru ra is, nas suas ci da des

e vi las, nas fa ve las, nos la res e nas ruas. Na sua cul tu ra, na sua tec -

no lo gia e na sua es cri ta.

É o co ti di a no de um povo, de que o ci ne ma é um dos me i os

que per ma nen te men te bus cam re tra tar essa his tó ria com ima gens

que as te las se in cum bem de ve i cu lar. Se a his tó ria de um povo é

tam bém a es cri ta, no ci ne ma ela se es cre ve com ima gens, com as

lu zes e as som bras, com mo vi men tos e ações.

Mas, in fe liz men te, não fo mos ain da ca pa zes de le var a to dos

os bra si le i ros essa for ma de ex pres são, em bo ra suas pri me i ras ma ni -

fes ta ções da tem de 1895. Tam bém, la men ta vel men te, é mí ni ma a

pre sen ça de nos sas ima gens nas te las do mun do. Se não te mos es -

pa ço aqui, nas sa las de exi bi ção do Bra sil, mu i to me nos lá fora.

E se há quem se dis po nha a aju dar o re er gui men to do ci ne -

ma, não fal ta quem se com pra za em jo gar pe dras num ca mi nho já

de di fí cil trá fe go.

Qu e rem um exem plo?

Na se ma na em que se ini ci a ram os tra ba lhos da Sub co mis -

são Espe ci al, o ci ne ma bra si le i ro so freu du ras crí ti cas. Uma de las,

ve i cu la da pela re vis ta Veja re fe ria-se aos fil mes na ci o na is como

sen do “ca ros, ru ins e você paga.
2
”

A con de na ção prin ci pal cen tra va-se no mo de lo atu al de pro -

du ção ci ne ma to grá fi ca, ba se a do em in cen ti vos fis ca is – a Lei Rou -

a net e a Lei do Au di o vi su al. Por esse mo de lo, em pre sá ri os uti li zam

de du ções do Impos to de Ren da para fi nan ci ar fil mes que, de ou tra

for ma, di fi cil men te se ri am pro du zi dos.

Isso acon te ce por dois fa to res prin ci pa is. Pri me i ro, a crô ni ca

des ca pi ta li za ção dos pro du to res; se gun do, a re du zi da pe ne tra ção

do ci ne ma bra si le i ro no mer ca do. Devo in sis tir: no pró prio mer ca do

bra si le i ro.

De fato, as es ta tís ti cas in for mam que dos 70 mi lhões de in -

gres sos anu al men te ven di dos no Bra sil, me nos de 10% são des ti -

na dos a fil mes na ci o na is. E 70 mi lhões de in gres sos, ven di dos em

1.400 sa las, pou co re pre sen tam para um País de 170 mi lhões de

ha bi tan tes.

A dura re a li da de, que não ig no ra mos, é que a ma i o ria des -

ses nos sos com pa tri o tas vive in te i ra men te à mar gem da cul tu ra,

es pe ci al men te nos rin cões mais dis tan tes des te imen so País.

Para se ter uma idéia da dra ma ti ci da de des ses nú me ros,

bas ta lem brar que 150 mi lhões de in gres sos são ven di dos anu al -

men te na Fran ça, um país de ape nas 50 mi lhões de ha bi tan tes. Lá

são 120 mi lhões de ha bi tan tes a me nos, mas o to tal de in gres sos

ven di dos é o do bro dos nos sos. Lá são 4 mil sa las exi bi do ras. Aqui

são 1 mil e 400.

Se pros se guir mos nos com pa ra ti vos, o dra ma é ain da ma i or

quan do con fron ta dos com a re a li da de dos Esta dos Uni dos. Lá são

300 mi lhões de ha bi tan tes, o do bro da po pu la ção bra si le i ra. Mas as 

sa las são 24 mil, con tra as nos sas 1.400. E o to tal de in gres sos

ven di dos atin ge a ci fra de 1 bi lhão e 300 mi lhões. Aqui, lem bra mos,

são ape nas 70 mi lhões.

AS CRISES DO CINEMA

UM FILME QUE NÃO TERMINA

Para abor dar a cri se no ci ne ma bra si le i ro, é in dis pen sá vel uma

re fe rên cia, mes mo bre ve, aos di ver sos mo de los de ges tão que, des de o

iní cio do sé cu lo pas sa do, di re ci o na ram o ne gó cio do ci ne ma no Bra sil.

Do apa re ci men to do ci ne ma no Bra sil, em 1898, até 1934,

pre do mi nou o li vre mer ca do, sem pra ti ca men te qual quer in ter fe rên -

cia do Esta do.

De 1898 até 1907, a pro du ção e a exi bi ção de fil mes foi es po -

rá di ca até por que, mes mo nas ma i o res ci da des, como o Rio de Ja ne i -

ro e São Pa u lo, não ha via su pri men to re gu lar de ener gia elé tri ca.

Em 1907, com a ina u gu ra ção da usi na hi dre lé tri ca de Ri be i -

rão das La ges, o Rio de Ja ne i ro pas sou a con tar su pri men to mais

es tá vel e, em con se qüên cia, hou ve uma ex plo são na cons tru ção

de sa las de exi bi ção e na pro du ção lo cal de fi tas. As em pre sas exi -

bi do ras eram tam bém pro du to ras.

O pe río do que vai de 1907 até 1911, fi cou co nhe ci do como a 

Bela Épo ca ou Ida de de Ouro do ci ne ma bra si le i ro, não só pelo sig -

ni fi ca ti vo vo lu me de fil mes pro du zi dos, mas tam bém pela sin to nia

en tre exi bi do res e pro du to res.

A par tir de 1912, as em pre sas exi bi do ras per dem in te res se

na pro du ção e dão pri o ri da de a fil mes im por ta dos, de qua li da de

téc ni ca su pe ri or e ad qui ri dos ou alu ga dos por uma fra ção mí ni ma

do que cus ta ria pro du zir si mi la res na ci o na is.

2. Veja, (30-6-99), pp. 114-119.
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Pou cos são os bra si le i ros que se aven tu ram na pro du ção de

lon gas me tra gens de en re do. A ma i o ria se de di ca aos cha ma dos

fil mes de ca va ção, uma es pé cie de fil me pro mo ci o nal, fe i to sob en -

co men da.

Essa si tu a ção só se al te rou sig ni fi ca ti va men te com a Re vo lu -

ção de 30, mo vi men to po lí ti co que mu dou pro fun da men te as po si ções 

da clas se po lí ti ca quan to ao pa pel do Esta do na vida na ci o nal.

A par tir de 1930, até 1990, ao lon go, por tan to, de seis dé ca -

das, o ne gó cio do ci ne ma no Bra sil de sen vol veu-se sob for te in -

fluên cia do Esta do. Esse foi um pe río do em que a ide o lo gia do de -

sen vol vi men tis mo re ser va va ao Esta do pa pel cru ci al na in du ção e

re gu la men ta ção das ati vi da des eco nô mi cas.

Dois sub pe río dos se des ta ca ram nes se lap so de tem po.

O pri me i ro, mar ca do pelo re gi me do Esta do Novo, de Ge tú -

lio Var gas, es ten deu-se de 1934 a 1945. Nes se es pa ço, a prin ci pal

ação do Esta do foi a cri a ção do Insti tu to Na ci o nal do Ci ne ma Edu -

ca ti vo, o INCE. O go ver no de i xa va ao sa bor do mer ca do a par te no -

bre e mais co mer ci al da ati vi da de, ou seja, os fil mes de lon ga me -

tra gem e de en re do.

O se gun do pe río do foi mar ca do pelo re gi me de ex ce ção e

es ten deu-se de 1968 até 1985. As prin ci pa is in cur sões do Go ver no

re sul ta ram na cri a ção do Insti tu to Na ci o nal do Ci ne ma, o INC, em

1966; da Empre sa Bra si le i ra de Fil me, a Embra fil me, em 1969; e do

Con se lho Na ci o nal do Ci ne ma, o Con ci ne, em 1975. Com es ses or -

ga nis mos, o Esta do en trou tam bém na pro du ção de lon gas me tra -

gens de en re do e na pro mo ção da re ser va de mer ca do para o fil me

na ci o nal em to dos os seus seg men tos.

A par tir de 1985, com o fim do re gi me de ex ce ção e a in tro -

du ção da Nova Re pú bli ca, o Esta do co me çou a afas tar-se, re co lo -

can do o ci ne ma, ora mais ora me nos, sob a égi de do mer ca do.

Intro du ziu-se, en tão, o mo de lo mis to, ba se a do em Incen ti vos Fis ca -

is, pelo qual o go ver no re nun cia a até 3% do im pos to de ren da de vi -

do, des de que as em pre sas in vis tam o res pec ti vo mon tan te na pro -

du ção de fil mes.

Esta be le ceu-se, as sim, uma par ce ria en tre Esta do e Mer ca -

do na ges tão do ne gó cio ci ne ma to grá fi co e, den tro des se mo de lo, a 

cri se atu al do ci ne ma ca rac te ri zou-se pre ci sa men te como uma cri -

se de cap ta ção.

A CAPTAÇÃO

PARA FILMES DE CINEMA

O atu al mo de lo de ges tão do ne gó cio ci ne ma to grá fi co é o

dos in cen ti vos fis ca is, pre vis to na Lei nº 8.313/1991, a cha ma da Lei 

Rou a net, na Lei nº 8401/1992, que dis põe so bre a au ten ti ci da de

das obras au di o vi su a is e na Lei nº 8.685/1993 (Lei do Au di o vi su al)

e na Lei nº 9.323/1996.

A Lei Rou a net, res ta be le cen do prin cí pi os da Lei nº 7.505 de

1986 (Lei Sar ney), ins ti tu iu o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu -

ra – PRONAC. Dele fa zem par te o Fun do Na ci o nal da Cul tu ra –

FNC, os Fun dos de Inves ti men to Cul tu ral e Artís ti co – FICART e o

Incen ti vo a pro je tos cul tu ra is.

A Lei nº 8.401, além de de fi nir o que é obra au di o vi su al, cri -

ou um sis te ma de in for ma ções e con tro le da sua co mer ci a li za ção e

pre viu, em seu art. 7º, a as so ci a ção de ca pi ta is em co-produções

atra vés da con ver são de tí tu los da dí vi da ex ter na.

A Lei do Au di o vi su al, cri a da es pe ci fi ca men te para o ci ne ma,

trou xe dois dis po si ti vos de cap ta ção. Seu ar ti go 1º per mi tiu o aba ti -

men to do Impos to de Ren da, até o li mi te de 3% do va lor de vi do por

pes so as fí si cas e 1% do im pos to de vi do por pes so as ju rí di cas, para 

in ves ti men to em cer ti fi ca dos do au di o vi su al. Seu ar ti go 3º abriu a

pos si bi li da de para que as dis tri bu i do ras de fil me es tran ge i ro atu an -

tes no País in ves tis sem até 70% do im pos to de vi do (15%) so bre

suas re mes sas de lu cro na pro du ção de fil mes bra si le i ros.

A Lei nº 9.323 ele vou para 3% o li mi te de de du ção do im pos -

to de vi do das pes so as ju rí di cas, pre vis to na Lei do Au di o vi su al, pro -

pi ci an do um ma i or apor te de re cur sos.

A ta be la aba i xo mos tra a evo lu ção do qua dro de cap ta ção,

em cada um dos dis po si ti vos le ga is aci ma men ci o na dos.

Os va lo res da co lu na do Art. lº mos tram duas for tes os ci la -

ções da ar re ca da ção ao lon go dos úl ti mos seis anos: de 1998 em

re la ção a 1997 e de 2000 em re la ção a 1999. No pri me i ro caso, a

in cer te za ge ra da pela cri se que se ins ta lou na Ásia e, em se gui da,

na Rús sia e es ten deu-se a to dos os mer ca dos emer gen tes, in clu in -

do o Bra sil.

No se gun do caso, a ra zão mais pla u sí vel está pos si vel men -

te as so ci a da aos epi só di os que en vol ve ram a pro du ção dos fil mes

Cha tó e O Gu a ra ni, de Gu i lher me Fon tes e Nor ma Ben guel, res -

pec ti va men te, os qua is le va ram o Go ver no a ado tar me di das de

res tri ção ao pro ces so de cap ta ção. Tais res tri ções en vol vem ma i o -

res exi gên ci as na au to ri za ção para cap tar e a li mi ta ção da re com -

pra, ago ra au to ri za da so men te após o tér mi no do fil me.

Os va lo res da co lu na do Art. 3º man ti ve ram re la ti va es ta bi li -

da de ao lon go do pe río do, a des pe i to da cri se. Até o ano 2000, so -

men te uma dis tri bu i do ra in ter na ci o nal, a Co lum bia Tris tar, da Sony,

fez uso do ar ti go 3º da Lei do Au di o vi su al. A par tir des te ano a cap -

ta ção deve cres cer atra vés des se dis po si ti vo, com a ade são já for -

ma li za da em acor dos de co pro du ção de mais duas dis tri bu i do ras, a 

War ner e a Fox. O in ves ti men to con jun to, com a Cons pi ra ção e a

To tal Fil mes, será de mais de 30 mi lhões de re a is, nos pró xi mos

três anos.
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Na co lu na da Lei Rou a net, os va lo res mos tram uma que da

sig ni fi ca ti va en tre 1997 e 1999, com uma li ge i ra re cu pe ra ção no

ano 2000 em re la ção ao ano an te ri or. Essa que da re la ti va na re ce i -

ta pode ser atri bu í da tam bém à cri se eco nô mi ca, que afe tou a lu -

cra ti vi da de das em pre sas.

Os nú me ros men ci o na dos na co lu na da dí vi da ex ter na re ve -

lam um fato al vis sa re i ro: o uso do dis po si ti vo que per mi te a con ver -

são de tí tu los da dí vi da ex ter na na pro du ção ci ne ma to grá fi ca. Essa

for ma de cap ta ção ini ci a da em 1999, com R$952 mil, já ul tra pas sa,

com R$5.5 mi lhões em 2000, a mé dia dos re cur sos cap ta dos atra -

vés do ar ti go 3º da Lei do Au di o vi su al.

A aná li se da úl ti ma co lu na, re la ti va ao to tal da cap ta ção,

mos tra que, nos úl ti mos seis anos, a mé dia anu al da re ce i ta foi da

or dem de R$66 mi lhões, com um pico de R$113 mi lhões em 1997 e 

uma acen tu a da re du ção em 2000 (R$42 mi lhões), em re la ção a

1999 (R$60.8 mi lhões).

De 1995 para cá, hou ve in ves ti men tos de R$350 mi lhões em 

ci ne ma. Fo ram 116 lon gas me tra gens, 202 cur tas me tra gens, 80

do cu men tá ri os, com mais de 50 mil em pre gos cri a dos ou man ti dos. 

Isso pode pa re cer mu i to, mas, ao câm bio atu al, cor res pon de a cer -

ca de US$170 mi lhões de dó la res. Ora, so men te o fil me ame ri ca no

Ti ta nic (1998) cus tou US$200 mi lhões, ou seja, US$30 mi lhões a

mais do que tudo que o ci ne ma bra si le i ro cap tou em seis anos.

A CRISE DO MODELO DE INCENTIVOS

Qu a se to dos os par ti ci pan tes das au diên ci as pú bli cas pro -

mo vi das pela Sub co mis são lou va ram o mo de lo dos in cen ti vos fis -

ca is. Qu a se to dos en ten dem que o sis te ma pos si bi li tou a re to ma da

da pro du ção ci ne ma to grá fi ca. A jul gar pe los nú me ros, eles pa re -

cem ter ra zão.

De 1991 a 1994, pe río do em que o Esta do per ma ne ceu à mar -

gem do pro ces so de fi nan ci a men to, a pro du ção mé dia anu al foi de

ape nas cin co fil mes de lon ga me tra gem. Com a im plan ta ção efe ti va

do sis te ma de in cen ti vos, a mé dia da pro du ção ci ne ma to grá fi ca cres -

ceu para vin te e cin co fil mes no pe río do de 1995 a 2000.

Mas nem por isso a ace i ta ção do mo de lo é unâ ni me. Hou ve,

den tre os vá ri os con vi da dos, quem lhe opu ses se du ras cri ti cas.

Luiz Car los Bar re to, o ma i or pro du tor do ci ne ma bra si le i ro

em ope ra ção, pa re ce pre fe rir ou tro mo de lo. Ao te cer con si de ra ções 

so bre o tema, apon tou um mo de lo al ter na ti vo ba se a do na tri bu ta -

ção das TVs para a pro du ção in de pen den te de fil mes:

“o Go ver no não pre ci sa ria es tar fa zen do re nún cia fis cal. Ele dá

uma con ces são e exi ge uma con tra par ti da do con ces si o ná rio, que se

vai be ne fi ci ar des sa pro du ção, que ele pró prio vai usar. (..) Isso é uma

co i sa ló gi ca e até or gâ ni ca, pois, se há uma fon te que con so me pro du -

to, en tão, pre ci sa-se de pro du tos. (...) Essa se ria uma so lu ção, já que

em 2003, ao in vés de ser re no va da, a Lei do Au di o vi su al será ex tin ta,

pois pos sui uma ad mi nis tra ção com pli ca da.”

Cacá Di e gues, di re tor de Ti e ta do Agres te (1996) e Orfeu

(1999), con quan to ache que a Lei do Au di o vi su al foi be né fi ca, per -

mi tin do a re to ma da da pro du ção do ci ne ma no Bra sil, con si de ra

que ela está em cri se. Em con se qüên cia, ain da no seu en ten di men -

to, tra ta-se de um dis po si ti vo le gal que não con se gue re sol ver a

ques tão do ci ne ma bra si le i ro, sim ples men te por que não con tem pla 

a dis tri bu i ção.

Isso, no fun do, é o mes mo que di zer: con ti nu am não exis tin -

do ga ran ti as de exi bi ção para os fil mes na ci o na is. Ou, em ou tras

pa la vras: o País não dis põe de me ca nis mos que ga ran tam que os

fil mes aqui pro du zi dos ve nham a pas sar no mer ca do. No nos so

mer ca do.

Esse é um axi o ma mu i to cu ri o so. Para com pre en dê-lo bas ta

re fle tir so bre uma ou tra ver da de: “a pro du ção não gera ne ces sa ri a -

men te dis tri bu i ção, en quan to a dis tri bu i ção sem pre gera pro du ção.”

Por tan to, pelo que sus ten tou o ci ne as ta, o “nó” da eco no mia ci ne ma -

to grá fi ca não está na pro du ção nem na exi bi ção, mas na dis tri bu i ção.

E como quem pre ten de apon tar o gran de de fe i to da Lei do

Au di o vi su al, Cacá sen ten ci ou: “Na me lhor da hi pó te ses, a Lei do

Au di o vi su al po de rá es tar ape nas in ven tan do a ma i or in dús tria mun -

di al de fil mes iné di tos.”

Não obs tan te, Cacá Di e gues mos trou-se fa vo rá vel à pror ro -

ga ção do ar ti go 1º da Lei. Por que essa nor ma, para ele, é, por en -

quan to, o que vem en se jan do a pro du ção de fil mes in de pen den tes

de ca rá ter au to ral, tra di ção “que fez os mo men tos gran di o sos do ci -

ne ma des te País”.

OS PROBLEMAS DO MERCADO

De que ta ma nho é o mer ca do de au di o vi su al no Bra sil e,

den tro dele, qual é a di men são do mer ca do do ci ne ma?

Essa é uma in da ga ção in tri gan te e que pede uma re fle xão.

É bom que se de i xe bem cla ro que o nos so mer ca do ci ne -

ma to grá fi co está mu i to aquém da po ten ci a li da de do Pais. Só ago ra, 

de três anos para cá, dá os pri me i ros si na is de re cu pe rar, de po is de 

amar gar um lon go pe río do de de ca dên cia.

Essa de ca dên cia co me çou nos anos 70, com a in tro du ção e

dis se mi na ção de no vas tec no lo gi as au di o vi su a is. Avan ços que,

como sa be mos, al te ra ram bas tan te os há bi tos da po pu la ção e o

per fil do mer ca do. Seu ma i or im pac to foi o fe cha men to das sa las

tra di ci o na is de ci ne ma, de for ma acen tu a da nas ci da des do in te ri or.

Con clu í mos que, por for ça des sas ino va ções, o mer ca do di -

vi diu-se. Antes, eram ape nas as sa las de exi bi ção. Ago ra, são vá ri -

os seg men tos: TVs aber tas, TVs por as si na tu ra, Ví deo e DVD, e

Inter net. O ci ne ma bra si le i ro foi du pla men te atin gi do por es ses

avan ços tec no ló gi cos, prin ci pal men te nas úl ti mas duas dé ca das.

Em par te pela re du ção do mer ca do de sa las, nas qua is sua

pre sen ça já era res tri ta, mas, tam bém, pela sua di fi cul da de de in te -

gra ção nas no vas mí di as.

Esse, no en tan to, é ape nas um lado da ques tão. Há ou tro, in -

con tes te, e ain da mais gra ve. O da ex clu são so ci al. Mi lhões de bra -

si le i ros, es pe ci al men te os jo vens que mo ram nas ci da des do in te ri -

or ti nham no ci ne ma a prin ci pal for ma de la zer. Hoje, eles es tão pri -

va dos do en tre te ni men to, que se res trin gia às sa las de ci ne ma.

Elas es tão aca ban do.
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E mes mo nas ci da des e nas pe ri fe ri as onde ain da exis tem

al gu mas pou cas sa las, os jo vens con ti nu am ex clu í dos, por lhes fal -

tar a ren da. Para se as sis tir a um úni co fil me, gas ta-se hoje o equi -

va len te a 10% do sa lá rio mí ni mo. Só que en tre as po pu la ções des -

sas fa i xas em po bre ci das, o di nhe i ro não dá nem mes mo para a so -

bre vi vên cia dura do dia-a-dia sem di re i to ao la zer.

Se gun do a Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os

(PNAD), men ci o na da no Re la tó rio Fi nal da Co mis são Mis ta da Po -

bre za, do Con gres so Na ci o nal, exis ti am, em 1997, 53,9 mi lhões de

po bres no Bra sil, um ter ço da po pu la ção do País.

O ci ne as ta Cacá Di e gues em seu de po i men to à Sub co mis -

são, as si na lou bem essa ques tão ao aler tar para o fato de que ape -

nas 6% da po pu la ção do País fre qüen tam as sa las de ci ne ma. A ra -

zão des sa ba i xís si ma fre qüên cia está, se gun do ele, no agra va men -

to da re ces são eco nô mi ca ao lon go dos úl ti mos 20 anos e na ex tre -

ma con cen tra ção de ren da no Bra sil.

Os lu cros dos exi bi do res, po rém, não di mi nu í ram. O ci ne as ta

Gus ta vo Dahl, faz um aler ta, ao sus ten tar que “en quan to a fre qüên cia

foi ca in do, o pú bli co di mi nu in do, os pro pri e tá ri os de ci ne ma fo ram sim -

ples men te au men tan do o pre ço”. Isso fez, ain da se gun do Dahl, com

que fos sem cri a das duas cur vas: “uma da fre qüên cia ca in do e ou tra

do pre ço su bin do. A ren da dos exi bi do res per ma ne ceu es tá vel”.

Em de cor rên cia dis so, as sis ti mos hoje a um pro ces so de eli -

ti za ção do ci ne ma, em que so men te as pes so as de clas se mé dia,

fre qüen ta do ra dos shop ping cen ters nas gran des ci da de, tem

aces so ao ci ne ma.

A com bi na ção per ni ci o sa da alta tec no lo gia e dos ba i xos ín -

di ces de ren da re sul ta ram numa di mi nu i ção dra má ti ca do nú me ro

de sa las de ci ne ma no Bra sil.

O pico do nú me ro de sa las ocor reu no iní cio dos anos 70.

Em 1975, exis ti am no país 3.276 sa las de exi bi ção, es tan do 2.701

de las no in te ri or e 575, nas ca pi ta is. Nos tre ze anos que vão de

1975 a 1988, fo ram fe cha das 1.853 sa las, 1.719 no in te ri or e 134

nas ca pi ta is. Quer di zer, para cada sala de ci ne ma fe cha da nas ca -

pi ta is nes se pe río do, fo ram fe cha das 12,8 no in te ri or.

Se gun do pro je ção fe i ta pelo Sin di ca to das Empre sas Dis tri -

bu i do ras Ci ne ma to grá fi cas, Ví deo e Si mi la res do Esta do de São

Pa u lo. te ría mos de ter hoje, no ter ri tó rio bra si le i ro, sete mil sa las,

apro xi ma da men te. O dé fi cit de 5.500 sa las é qua se qua tro ve zes 

ma i or que as 1.500 sa las exis ten tes. Por tan to, a re a li da de que hoje

te mos no País é cru el: te mos ape nas um ci ne ma para cada 100 mil

bra si le i ros.

O MERCADO DE CINEMA NAS TVs

Para a TV bra si le i ra, o ci ne ma na ci o nal não vale nem um por 

cen to. Ou seja, de cada cem fil mes exi bi dos pela te le vi são, me nos

de um é na ci o nal. É ver da de que essa si tu a ção co me ça a mu dar.

Em ja ne i ro des te ano a rede Glo bo exi biu uma se ma na de fil mes

bra si le i ros, ain da que te nha sido na Se ção da Tar de. A rede Ban de -

i ran te vem exi bin do, no ho rá rio no bre, fil mes bra si le i ros de su ces so. 

As duas ini ci a ti vas, vin das em boa hora, re gis tra ram ex ce len tes ín -

di ces de au diên cia, uma pro va de que há, no pú bli co de te le vi são,

um pú bli co de ci ne ma bra si le i ro.

Sus ten ta mos que é pre ci so, com ur gên cia, um ca sa men to

en tre a TV e o ci ne ma bra si le i ro. Esse ca sa men to não deve, nem
pre ci sa, ser na po lí cia. Pode e deve ser no car tó rio. Essa união pos -

si bi li ta rá a aber tu ra do fa bu lo so mer ca do de TV às ima gens do ci -

ne ma bra si le i ro.

Ve ja mos o ta ma nho do mer ca do da TV, no Bra sil.

Há cer ca de 40 mi lhões de apa re lhos de TV, para apro xi ma -

da men te 35 mi lhões de do mi cí li os, o que per mi te es ti mar uma au -

diên cia em tor no de 100 mi lhões de es pec ta do res/dia, aten di dos

por sete re des de TV aber ta, duas a cabo, e pelo me nos três em -
pre sas que ex plo ram a TV via sa té li te.

Mas além da TV, o ci ne ma na ci o nal so fre ain da a con cor rên -

cia de ou tras mí di as como o ví deo cas se te, com mi lhões de apa re -

lhos em ope ra ção no País. O con tí nuo de sen vol vi men to tec no ló gi -

co in di ca uma ex pan são des sas mí di as com a in tro du ção da TV di -

gi tal, do DVD e da Inter net, onde já são mais de qua tro mi lhões de

usuá ri os.

A ques tão ci ne ma ver sus te le vi são foi am pla men te de ba ti da

nas au diên ci as da Sub co mis são, es pe ci al men te nas in ter ven ções
de Gus ta vo Dahl, Ma ri za Leão, Hel vé cio Rat ton, Wal kí ria Bar bo sa,

Luiz Car los Bar re to, Bru no Wa i ner, Ga bri el Pri ol li e Cacá Di e gues.

De um modo ge ral, to dos con si de ra ram que a TV não está

par ti ci pan do como pode e como deve para o de sen vol vi men to do

ci ne ma na ci o nal. To dos sa li en ta ram a im por tân cia es tra té gi ca da

TV na con so li da ção da in dús tria ci ne ma to grá fi ca. Na Eu ro pa, afir -

ma ram, a te le vi são é par ce i ra do ci ne ma, sen do obri ga da a des ti -

nar par ce la do seu fa tu ra men to à pro du ção de fil mes, o que não

ocor re no Bra sil.

Se gun do o dis tri bu i dor Bru no Wa i ner, “a TV Glo bo cria 70%

do que exi be, pro ce di men to que não é per mi ti do nem nos Esta dos

Uni dos. Ali, as re des de te le vi são só po dem pro du zir 30% do que

apre sen tam”. As ex tra or di ná ri as van ta gens da te le vi são so bre o ci -

ne ma fo ram des ta ca das pelo pro du tor Luiz Car los Bar re to. Se gun -

do ele, “quan do a te le vi são vai exi bir um lon ga me tra gem, às 10 ou

às 11 ho ras da no i te, há uma car ga de cha ma das anun ci an do o seu 

pró prio fil me. Ne nhum exi bi dor, pro du tor ou dis tri bu i dor, pode fa zer

o mes mo, para anun ci ar que seu fil me está pas san do nos ci ne mas.

Se o fi zer, vai à fa lên cia”.

Para Luiz Car los Bar re to não se tra ta da TV Glo bo, que é até

ben fa ze ja à so ci e da de bra si le i ra, por que é a te le vi são do mun do

que me nos exi be pro du tos im por ta dos en la ta dos.

A Glo bo tem uma ca pa ci da de de pro du ção pró pria, na ci o -

nal, gera em pre go e re ve la uma va ri e da de de te mas na ci o na is im -

pres si o nan te. É uma das ma i o res pro du to ras de ima gens do mun -

do, con cor ren do com qual quer gran de pro du to ra holl ywo o di a na ou

com te le vi sões ame ri ca nas. Fora dos Esta dos Uni dos, não há qual -

quer te le vi são tão na ci o na li za da quan to a TV Glo bo. É o sis te ma

como um todo que é per ver so e tem que ser con ser ta do.

E como che gar lá?
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As co i sas pre ci sam ser ne go ci a das. Po de mos co me çar com

o au men to da pro du ção de ima gens na ci o na is. Hoje, con so -

mem-se, no Bra sil, 250 mi lhões de ho ras de ima gens. E de las não

te mos nem um por cen to das ima gens pro du zi das no País.

Vale uma per gun ta – Qual é o re sul ta do des sa es pé cie de

co lo ni a lis mo cul tu ral?

É a des na ci o na li za ção do es ti lo de vida, dos com por ta men tos,

do ves tuá riO, da moda bra si le i ra, e dos há bi tos de con su mo de to dos

nós, que são, di u tur na men te, di ta dos de fora para den tro do País.

Cou be ao ci ne as ta Cacá Di e gues fa zer a mais ve e men te crí -

ti ca à pro pos ta da Se cre ta ria do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu -

ra para abrir às te le vi sões os re cur sos da Lei do Au di o vi su al. Ou

seja: as te le vi sões pas sa ri am a po der cap tar os re cur sos des se in -

cen ti vo fis cal.

Ele acha que, se trans for ma da em lei, essa pro pos ta

“sim ples men te aca ba ria com a pro du ção in de -
pen den te no Bra sil, por que, no dia em que as te le vi -
sões bra si le i ras pas sa rem a cap tar no mer ca do re cur -
sos para a pro du ção de fil mes, nin guém mais vai dar
di nhe i ro para Luiz Car los Bar re to, Cacá Di e gues ou
qual quer ou tro pro du tor in de pen den te bra si le i ro”.

De fato, en tre fi nan ci ar pro du to res in de pen den tes e gru pos

eco nô mi cos, di fi cil men te a pre fe rên cia re ca i rá so bre aque les. O

sis te ma vai se “res guar dar na con fi an ça e na ga ran tia de uma em -

pre sa que pro te ge rá os re cur sos que es tão sen do in ves ti dos”.

O ci ne as ta pro põe que o Esta do seja o ár bi tro do diá lo go en -

tre o ci ne ma e a te le vi são, para que se en con trem as me lho res for -

mas de uma pro ve i to sa as so ci a ção, para am bas, e prin ci pal men te,

para o povo bra si le i ro.

A PRO MES SA DA TV

Não se pen se, pois, que são pe que nas as es pe ran ças de

uma re to ma da de nos sas pro du ções ci ne ma to grá fi cas. A TV Glo -

bo, por exem plo, pre ten de de mons trar que a te le vi são bra si le i ra

pode con tri bu ir, e mu i to, para a di vul ga ção do ci ne ma na ci o nal,

sem re cor rer aos in cen ti vos da Lei do Au di o vi su al.

Isso deve ocor rer me di an te par ce ri as da Glo bo Fil mes com

pro du to res in de pen den tes tais como a Cons pi ra ção Fil mes e Hec -

tor Ba ben co. A idéia é tra ba lhar com a clas se ci ne ma to grá fi ca, ter -

ce i ri zan do os fil mes que se rão pro du zi dos de les par ti ci pan do com

20 a 25 por cen to do to tal de in ves ti men tos.

Até o fi nal des te ano de 2001, a Glo bo Fil mes, que, como se

sabe, é uma em pre sa as so ci a da à TV Glo bo, pre ten de pro du zir dez 

lon gas me tra gens, para ve i cu la ção no ho rá rio no bre da te le vi são,

com um in ves ti men to pre vis to de R$50 mi lhões.

Um des ses fil mes, Ca ran di ru, o mais caro de les, cus ta rá

R$10 mi lhões e será di ri gi do por Hec tor Ba ben co. O ou sa do pla no

da Glo bo Fil mes, se gun do seu pre si den te Da ni el Fi lho, é, com a

par ce ria das ma jors Co lum bia e War ner, apre sen tar to das as se -

ma nas, a par tir do pró xi mo ano (2002), um lon ga me tra gem iné di to.

Ela de ve rá as so ci ar-se a pro du to res do Rio de Ja ne i ro, de Por to

Ale gre, Sal va dor e Re ci fe, em es pe ci al, para a pro du ção de fil mes

po pu la res.

A idéia da Glo bo Fil mes veio no ras tro do êxi to da mi nis sé rie

O Auto da Com pa de ci da, trans for ma da em lon ga me tra gem, sob a

di re ção de Guel Arra es. O fil me, a ma i or bi lhe te ria do ano pas sa do,

teve mais de 2.2 mi lhões de es pec ta do res.

Aí está. Se o ou sa do pro je to da Glo bo Fil mes trans for mar-se 

em re a li da de, po de re mos pro du zir três ve zes mais do que hoje pro -

du zi mos, sem re cor rer aos me ca nis mos de in cen ti vos.

PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO

A dis tri bu i ção e a exi bi ção de fil mes são áre as dis tin tas, mas 

ca mi nham jun tas, uma de pen den te da ou tra, en quan to a pro du ção

de pen de de am bas. Sem dis tri bu i ção ade qua da, os fil mes não che -

gam às sa las de exi bi ção. No Bra sil, o nú me ro de sa las faz ver go -

nha. Te mos a se gun da pior si ta ção no mun do, no con fron to ha bi -

tan te/nú me ro de sa las. Qual é a re a li da de do nos so mer ca do nes se 

cam po?

Te mos no País mais de cin co mil mu ni cí pi os. Pas mem os se -

nho res: só 310 de les dis põem de ci ne ma. Um pou co mais de 6% do 

to tal de mu ni cí pi os bra si le i ros. Mas quem de nós não se lem bra dos 

ci ne mas que tí nha mos em nos sas ci da des? Nas Ca pi ta is, nos ba ir -

ros e, sem dú vi da, no in te ri or?

Aos pou cos, eles fo ram fe chan do. O ma i or de les, na Ca pi tal

pa u lis ta – o Braz Po li te a ma, que ti nha 2 mil lu ga res – hoje é um

gran de es ta ci o na men to de ve í cu los. Ago ra, te mos ape nas algo em

tor no de 1.500 sa las de ci ne ma, con tra as qua se 3 mil de até bem

pou cos anos atrás. As sa las que res ta ram con cen tram-se em 800

ci ne mas, em sua ma i o ria lo ca li za dos nos mo der nos shop pings
das Ca pi ta is e em ou tras gran des ci da des do País.

Di an te de um mer ca do de sa las tão res tri to, é bom que aten -

te mos para as ca u sas des sa di mi nu i ção. Isso, es tou cer to, será um

dos te mas pri o ri tá ri os para sub co mis são per ma nen te do Ci ne ma,

da Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca.

O em pre sá rio de dis tri bu i ção Ro dri go Sa tur ni no Bra ga, um

dos con vi da dos da Sub co mis são do Ci ne ma, ex pli cou o que vem

ocor ren do com a mes ma jus ti fi ca ti va de ou tros es tu di o sos. Para

ele, os ci ne mas de rua fo ram fe chan do sim ples men te pela fal ta de

pú bli co e não por que al guém qui ses se fe chá-los. Ir ao ci ne ma é

uma ques tão de há bi to, lem bra Sa tur ni no. E esse há bi to foi per den -

do fô le go.

Dou um exem plo que co nhe ço: em Belo Ho ri zon te, Ca pi tal de

Mi nas, ci ne mas al ta men te ren tá ve is no pas sa do, como o Pa lá dio, o

Jack son e o Aca i a ca, sim ples men te fe cha ram. Fe cha ram – ga ran te

Sa tur ni no – por que o pú bli co já não apre cia o an ti go ci ne ma.

A REVOLUÇÃO DO MULTIPLEX

Mas se nem tudo são flo res, pelo me nos há uma es pe ran ça

nova, for ma da por um pú bli co tam bém novo, que co me çou nos

shop pings e cres ceu com a che ga da do mul ti plex.
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O mul ti plex apa re ce na cena bra si le i ra com a mar ca de em -

pre sas es tran ge i ras, das qua is a mais co nhe ci da é a Ci ne mark,

tam bém a ma i or rede de ci ne mas do País.

Como ino va ção tec no ló gi ca, o mul ti plex agra dou em che io e

hoje já te mos um novo pú bli co, que cres ce con ti nu a men te.

E por que sur giu o mul ti plex? Quem nos in for ma é o ma i or

exi bi dor bra si le i ro, Luiz Se ve ri a no Ri be i ro, que pos sui ci ne mas de

Ma na us a Por to Ale gre.

O se gre do do mul ti plex co me ça com a di vi são dos ci ne mas

em dois ou três. Ve ri fi cou-se em se gui da que se ria bem me lhor re u -

nir em um só lu gar oito, 12, 20, 30 sa las. Pois o cus to ad mi nis tra ti vo

é pra ti ca men te o mes mo. Você vai pre ci sar de um ge ren te, uma bi -

lhe te i ra e um ope ra dor para uma ou para dez sa las.

As van ta gens do mul ti plex não pa ram aí. Se, ao es tre ar um

fil me em uma sala de rua e não ti ver ace i ta ção, o ci ne ma fra cas sou, 

e no fi nal do mês, por ter per di do uma se ma na, não terá como pa -

gar suas con tas.

Com o mul ti plex é di fe ren te. Se fra cas sar em uma ou duas

sa las, as ou tras ga ran tem a bi lhe te ria. E mais, com o mul ti plex o fil -

me per ma ne ce mais tem po em car taz, jus ta men te pelo ba i xo cus to

de ma nu ten ção em re la ção ao ci ne ma de rua.

Para o pú bli co, tam bém são vá ri as as van ta gens do mul ti -

plex. Sai mais eco nô mi co e mais cô mo do para uma fa mí lia ir ao

mul ti plex, do que ao ci ne ma de rua. Se o fi lho quer ver um fil me, vai

para uma sala. Se o pai, ou tro, ou tra sala. A fa mí lia se re en con tra

na sa í da.

Por fim, se al guém re sol ve ir ver um fil me e a ses são está lo -

ta da, não per de a vi a gem, pois há vá ri as ou tras op ções nas di ver -

sas sa las ao lado. Esse é o se gre do do mul ti plex.

Se gun do Rodr go Sa tur ni no Bra ga, o novo sis te ma é uma

ati vi da de ge ra do ra tam bém de em pre gos, prin ci pal men te para jo -

vens. Diz ele que cada mul ti plex gera em tor no de 60 a 70 em pre -

gos, numa re la ção de seis a sete em pre gos por sala exi bi do ra.

O MULTIPLEX

A EXCLUSÃO SOCIAL

Então, na ver da de, com a ida dos ci ne mas para os shop -

pings, já sen ti mos a cri a ção de um novo pú bli co, e, com isso, re nas -

ce o ve lho há bi to de ir ao ci ne ma. Mas de um je i to novo. E aí está o

dra ma da ci ne ma to gra fia no Bra sil. As pes so as co me çam a re en -

con trar o ca mi nho do ci ne ma. Infe liz men te, po rém, um ca mi nho

ago ra eli ti za do.

O po bre, o ex clu í do, não che ga nem ao shop ping. Mu i to me -

nos a uma de suas sa las mul ti plex.

Qu e rem uma pro va? – A so fis ti ca da Bar ra da Ti ju ca, no Rio

de Ja ne i ro, que Ro dri go Sa tur ni no men ci o na, como a ter ce i ra ci da -

de do País em bi lhe te ria de ci ne ma.

Ali há dois mul ti plex, em dois shop pings. E a ren da de bi lhe -

te ria que apu ram é su pe ri or ao que fa tu ram, em con jun to, to dos os

ci ne mas de Bra sí lia, Por to Ale gre, Belo Ho ri zon te e Sal va dor.

Essas ino va ções tec no ló gi cas, é ver da de, po dem es tar

abrin do ca mi nhos me nos as pe ros para a ci ne ma to gra fia bra si le i ra.

Con tu do, ava lio que as pes so as mais sim ples, aque las ali ja das do

há bi to de ir ao ci ne ma por que não têm di nhe i ro, es sas, cada vez

mais es tão me nos pró xi mas de uma sala de exi bi ção.

Para essa par ce la de ex clu í dos, di ga mos sem me i as pa la -

vras, não há mul ti plex. As sa las de rua, que os po bres po di am fre -

qüen tar, es tão fe cha das ou es tão fe chan do, prin ci pal men te no in te -

ri or. Qu e ro aqui, em re for ço ao que digo, men ci o nar uma par te do

de po i men to de Ro dri go Sa tur ni no Bra ga, so bre a ex pan são do nú -

me ro de sa las de exi bi ção.

De acor do com suas in for ma ções, as em pre sas que im plan -

tam es ses mo der nos sis te mas têm aces so fá cil a li nhas de cré di to

com ju ros mu i to ba i xos. Entre tan to, o ca mi nho que pre fe rem se guir

con ti nua sen do em di re ção aos shop pings, ou seja, as áre as mais

no bres das nos sas me tró po les.

No prin cí pio, isto no co me ço dos anos 80, es sas em pre sas

ain da se di ri gi am a al gu mas áre as po pu la res e às ci da des mé di as.

Hoje — no tem bem — es tão se re tra in do. Por que isso? — Por que

os shop pings são fre qüen ta dos por pes so as que po dem pa gar até

R$12 re a is por in gres so.

Pelo úl ti mo cen so, so mos 170 mi lhões de bra si le i ros. E o

mer ca do de ci ne ma res trin ge-se a cin co mi lhões. O povo está pro i -

bi do de ir ao ci ne ma. Algu ma co i sa pre ci sa, pois, ser fe i ta, e a re ce i -

ta é sim ples: a ex pan são e a di ver si fi ca ção do cir cu i to exi bi dor em

áre as po pu la res e no in te ri or.

SALAS POPULARES

Che ga mos, en fim, às sa las po pu la res, tema abor da do por

di ver sos par ti ci pan tes das au diên ci as pú bli cas que a Sub co mis são

re a li zou. To dos os pa í ses do mun do têm es sas sa las po pu la res.

Cacá Di e gues lem bra os one-dollar-movie nos Esta dos Uni dos,

es pa lha dos pe las ci da des pe que nas, em que se paga um dó lar

para ver dois fil mes por vez. Qual o ca mi nho para cons tru ir mos o

nos so ci ne ma de um real?

Uma sala sim ples, sem luxo, mas com os mo der nos re cur -

sos. O Se na dor Ger son Ca ma ta ofe re ceu uma pis ta, que se ria a uti -

li za ção dos es pa ços co mu ni tá ri os es pa lha dos por vá ri os mu ni cí pi -

os bra si le i ros, tais como, qua dras po li es por ti vas, cen tros cul tu ra is,

as so ci a ções co mu ni tá ri as, e ou tros.

To da via, como são pou cos os mu ni cí pi os que dis põem des -

ses es pa ços, di fí ce is de ser en con tra dos, tal vez ine xis ten tes, es pe -

ci al men te nos mu ni cí pi os mais dis tan tes, faz-se ne ces sá ria uma

ação co or de na da dos três en tes da Fe de ra ção – União, Esta dos e

mu ni cí pi os – para cri ar os es pa ços ne ces sá ri os ao ci ne ma, in clu si -

ve em vi las e fa ve las.

Pro pos ta nes se sen ti do já foi for mu la da pela Fe de ra ção Na -

ci o nal das Empre sas Exi bi do ras Ci ne ma to grá fi cas — FENEEC,

cujo, tex to está em po der da Sub co mis são. Se ri am sa las em ci da -

des pe que nas, em fa ve las, em áre as de pe ri fe ria, que co bra ria pre -

ços re du zi dos pelo in gres so de ci ne ma.
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A Fe ne ec su ge re a cri a ção de fun do de fi nan ci a men to pe los

Esta dos e mu ni cí pi os, a isen ção de im pos tos mu ni ci pa is como o

ISS e o IPTU, aber tu ra de li nhas de cré di to via Se brae, isen ção do

im pos to de im por ta ção para equi pa men tos téc ni cos e até a apli ca -

ção de par te dos re cur sos da lei do au di o vi su al.

Essas sa las po de ri am ser ope ra das por as so ci a ções co mu -

ni tá ri as es pe ci al men te cri a das com essa atri bu i ção, das qua is par -

ti ci pas sem to dos os agen tes en vol vi dos.

”Garan to“, diz Cacá Di e gues, ”que to dos os dis tri bu i do res

bra si le i ros vão se in te res sar por isso, da Rio Fil me à Co lum bia, da

Lu miè re a ou tra qual quer, en fim, to das, por que vão ter mais um es -

pa ço para mos trar seus fil mes, num mer ca do que hoje não exis te e

que pode exis tir, um mer ca do de gran de po ten ci al“.

Como lem bra Di e gues, ”o pú bli co do ci ne ma bra si le i ro sem -

pre foi, tra di ci o nal men te, a po pu la ção de ba i xa ren da, uma po pu la -

ção que não vai mais ao ci ne ma — olha a tra gé dia — e que, por tan -

to, não se vê mais na tela“. Re al men te, é como se es ti vés se mos vi -

ven do tran ca fi a dos numa sala sem es pe lhos. O Bra sil pre ci sa se

ver no va men te.

DOCUMENTÁRIOS E CURTAS

”Há um país aqui, gri tan do, que ren do apa re cer, que ren do

con tri bu ir para o pen sa men to, para a re fle xão, para a eman ci pa ção

e para a ci da da nia. Foi a me lhor de fi ni ção de do cu men tá rio que a

Sub co mis são re co lheu ao lon go dos seus tra ba lhos. Ela é de au to -

ria de Le o pol do Nu nes, pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Do -

cu men ta ris tas.

Ele tem ra zão: o do cu men tá rio é um vivo ins tru men tos de

de nún cia da po bre za, do aban do no da vi o lên cia, das de si gual da -

des e das ex clu sões.

No tí ci as de uma Gu er ra Par ti cu lar, o con tro ver ti do do cu -

men tá rio de João Mo re i ra Sal les, ou sou de nun ci ar a mi sé ria da fa -

ve la, o de sen can to de seus mo ra do res e sua ex po si ção ao trá fi co

até como for ma de so bre vi vên cia em face à au sên cia de go ver no.

João, como sa be mos, pa gou um alto pre ço por essa ou sa -

dia. Seu cri me foi le var ao País e ao mun do a dura re a li da de das fa -

ve las. E nis so ele se en vol veu por que, na sua opi nião, ”Um do cu -

men tá rio ou é au to ral ou não é nada“, sen do a au to ria ”uma cons -

tru ção sin gu lar da re a li da de.“

Ele e tam bém Síl vio Tend ler e Le o pol do Nu nes, em seus de -

po i ment os à Sub co mis são, le van ta ram os pro ble mas en fren ta dos pe -

los do cu men ta ris tas bra si le i ros. Não são pro ble mas mu i to di fe ren tes

das di fi cul da des vi vi das pe los de ma is pro fis si o na is do ci ne ma e es tão

as so ci a dos às ques tões de fi nan ci a men to e de mer ca do.

Há, con tu do, uma ques tão es pe cí fi ca que diz res pe i to à atu -

a ção da te le vi são. Schü ne mann su ge re uma cla ra de fi ni ção en tre

do cu men tá rio e re por ta gem para efe i to de exi bi ção pela TV. Ele

acre di ta que, atu al men te, as emis so ras de TV pro du zem jor na lis -

mo a tí tu lo de do cu men tá rio. Uma vez es ta be le ci da a di fe ren ci a ção, 

ha ve ria es pa ço para que a te le vi são exi bis se um nú me ro mu i to ma -

i or de do cu men tá ri os pro du zi dos no Bra sil.

Ou tra su ges tão in te res san te foi fe i ta pelo do cu men ta ris ta

Síl vio Tend ler. Ele pro põe que se abra um es pa ço para o do cu men -

tá rio nas TV Esco la.

A gran de ver da de, es tou con vic to, é que o do cu men tá rio não 

tem vez, nem na TV, nem no ci ne ma.

O pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Do cu men ta ris ta,

Le o pol do Nu nes, ex pli ca que os exi bi do res su ge rem que a TV é o

lu gar ide al para o do cu men tá rio.

Por ou tro lado, es ses mes mos do cu men ta ris tas que bus cam 

a TV, não abrem mão das te las do ci ne ma, por ser o lu gar mais no -

bre para exi bi ção das pro du ções au di o vi su a is.

To dos os ex po si to res que por aqui pas sa ram e tam bém os

se na do res que in te gra ram a Sub co mis são in sis tem numa po lí ti ca

pú bli ca que es ti mu le a pro du ção de do cu men tá ri os.

O Se na dor Artur da Tá vo la, hoje Se cre tá rio de Cul tu ra da

Ci da de do Rio de Ja ne i ro, lem brou que num pas sa do re cen te, era

obri ga tó ria a exi bi ção de do cu men tá ri os nas ses sões de ci ne ma.

Qu an to ao aces so dos do cu men tá ri os às TVs, Artur da Tá vo la

acha que há um con fli to en tre o es ti lo dos do cu men tá ri os ci ne ma to -

grá fi cos e a lin gua gem das pro du ções de te le vi são. É um con fli to

que pre ci sa ser ana li sa do.

Essa mes ma li nha foi co lo ca da por João Mo re i ra Sal les.

Para ele, o qua dro atu al se ria ou tro se a Rede Glo bo abris se sua

pro gra ma ção para a pro du ção in de pen den te. ”Bas ta ri am ape nas

duas ho ras se ma na is, e, a par tir daí, pre va le ce ri am as re gras do

mer ca do."
Já o cur ta me tra gem está en vol vi do numa dis pu ta en tre os

ci ne as tas e o go ver no em tor no da vi gên cia ou não da lei do Cur ta.

Essa Lei nº
 
6.281/1975 de ter mi na que, an tes de todo lon ga me tra -

gem es tran ge i ro seja exi bi do um cur ta na ci o nal.

É opor tu no lem brar que se gun do a de fi ni ção mais ade qua -

da, o cur ta-metragem é o fil me ci ne ma to grá fi co com 300 a 600 me -

tros de com pri men to.

Para o Mi nis té rio da Cul tu ra, a lei do cur ta foi re vo ga da pela

Lei nº 8.401, de 1992, que de fi niu, en tre ou tras co i sas, o que é obra

au di o vi su al.

Po si ção di ver sa tem a Asses so ria Ju rí di ca da Câ ma ra dos

De pu ta dos, que con si de rou a lei do cur ta em ple no vi gor, tal como

en ten dem os cur ta me tra gis tas. A ver da de, pois, é que es ta mos di -

an te de uma bri ga ain da lon ge de che gar ao fim.

Po lê mi ca à par te, res ta a ques tão: quem vai pa gar a con ta

da exi bi ção dos cur ta na sala de ci ne ma? A per gun ta é re le van te

por que, de 1990 até 1999, a pro du ção bra si le i ra de cur tas cres ceu

mais de 700%. Mu i tos des ses fil mes che ga ram a ga nhar prê mi os

in ter na ci o na is.

CURTAS: 

DO RIO GRANDE  AO GRANDE RIO

Enquan to não se che ga a uma con clu são na es fe ra ju rí di ca,

al gu mas ini ci a ti vas im por tan tes es tão sen do re gis tra das no País.
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Uma de las é o pro gra ma ”Cur ta nas Te las“, de sen vol vi do no Rio

Gran de do Sul pela Fun da ção do Ci ne ma, a Fun da ci ne, em co o pe -

ra ção com a Pre fe i tu ra de Por to Ale gre.

A Fun da ci ne é uma en ti da de pú bli ca, de di re i to pri va do,

com pos ta por vá ri os sin di ca tos e as so ci a ções do se tor – dis tri bu i -

do res, exi bi do res, pro du to res, fe de ra ção do co mér cio, fe de ra ção

da in dús tria, go ver no do Esta do, Pre fe i tu ra, Sesc e a PUC.

Em de po i men to à Sub co mis são, o pre si den te da fun da ção

Wer ner Schü ne mann ex pli cou que, há cin co anos, Por to Ale gre é a

úni ca ci da de do Bra sil, em que se pas sa cur tas me tra gens an tes de 

fil mes es tran ge i ros no ci ne ma.

A Pre fe i tu ra paga o cur ta me tra gem e o exi bi dor o mos tra,

sem pro ble ma al gum, em to dos os ci ne mas de shop pings e nos de

rua. Na tu ral men te, es ses cur tas são tam bém exi bi dos nos ci ne mas 

es pe ci a is. So men te no ano pas sa do, fo ram pro du zi dos e exi bi dos

no Rio Gran de do Sul, 32 cur ta me tra gens.

Ou tro exem plo ilus tra ti vo vem do Rio de Ja ne i ro. Tudo co me -

çou com 10 es tu dan tes da tur ma de ci ne ma da Uni ver si da de Está -

cio de Sá. Du ran te dez me ses, cada um de les de sem bol sou R$200

e cri a ram a pro du to ra Fora do Eixo.

Hoje, a co o pe ra ti va dela re sul tan te já tem 45 in te gran tes que

pro du zem cur tas me tra gens e par ti ci pam de mos tras como o úl ti mo

Fes ti val do Ci ne ma Bra si le i ro re a li za do no ano pas sa do em Bra sí lia.

Ini ci a ti vas como es sas po de ri am e de ve ri am sur gir em ou -

tros pon tos do País, com a aju da do po der pú bli co e a par ti ci pa ção

do se tor pri va do, para que a pro du ção de cur tas me tra gens no Bra -

sil não seja pa ra li sa da à es pe ra de de fi ni ção de fi li gra nas ju rí di cas.

ENSINO E CINEMA

O en si no do ci ne ma no Bra sil co me çou em 1962, na Uni ver -

si da de de Bra sí lia, com a pro pos ta de im plan tar cur sos áge is, com

es tru tu ra cur ri cu lar ma leá vel, que per mi tis se uma for ma ção mais

com ple ta pos sí vel de jo vens ci ne as tas.

Po rém, com a im plan ta ção do re gi me de ex ce ção, em 1964,

essa pro pos ta ini ci al foi adap ta da à nova re a li da de po lí ti ca, so ci al e

eco nô mi ca do País. O en si no do ci ne ma foi in tro du zi do no ró tu lo de

co mu ni ca dor so ci al.

Como lem brou a pro fes so ra Ma ria Dora Mou rão, da Esco la

de Co mu ni ca ções e Artes da USP, em seu de po i men to pe ran te a

Sub co mis são, os cur sos de ci ne ma fo ram en tão obri ga dos a se guir

o cur rí cu lo mí ni mo de co mu ni ca ção so ci al, fi can do, as sim, en cer ra -

dos em uma ca mi sa de for ça que não lhes per ten cia.

A uni ver si da de pas sou, pois, a for mar co mu ni ca do res so ci a -

is com ha bi li ta ção em Ci ne ma, um pro fis si o nal com sé ri os pro ble -

mas de in ser ção no mer ca do de tra ba lho, si tu a ção que só vi ria a

ser mu da da nos anos 90, com a nova Lei de Di re tri zes e Ba ses da

Edu ca ção.

Te mos ex ce len tes cur sos de ci ne ma, nos ní ve is de gra du a -

ção e pós-graduação, es pe ci al men te nas Uni ver si da des de São

Pa u lo, do Rio de Ja ne i ro e de Bra sí lia.

A pre o cu pa ção, hoje, é dar a es ses cur sos uma vi são mais

in dus tri al, vol ta da para as ques tões de mer ca do. Pre ci sa mos de

um pro fis si o nal ca paz de in se rir-se no mer ca do de tra ba lho como o

mun do está so li ci tan do hoje.

Infe liz men te, como lem bra a pro fes so ra Ma ria Dora Mou rão,

nun ca hou ve de fato uma pre o cu pa ção em de ba ter pro pos tas de

po lí ti ca de for ma ção que acom pa nhas se as dis cus sões so bre os

in cen ti vos da pro du ção.

A pro du ção, as sim como a dis tri bu i ção e a exi bi ção, não

pode, em hi pó te se al gu ma, es tar dis so ci a da da pes qui sa e da for -

ma ção em to dos os ní ve is, se jam eles téc ni co-profissionalizantes,

de es pe ci a li za ção ou su pe ri or.

A pro fes so ra sa li en tou em seu de po i men to que, nos mais de 

30 anos de exer cí cio da do cên cia, é a pri me i ra vez que ques tões li -

ga das ao en si no e à for ma ção do ci ne ma es tão sen do le va das em

con si de ra ção no âm bi to do Se na do Fe de ral.

O aler ta sen si bi li zou os mem bros da Sub co mis são para a

ne ces si da de de in clu ir o en si no do ci ne ma no con jun to das po lí ti -

cas pú bli cas que o Con gres so terá de apro var para o ci ne ma.

GOVERNO E CINEMA

A BUSCA DO ENTENDIMENTO

Go ver no e ci ne ma não se en ten dem. Esse de sen ten di men to 

foi cla ra men te evi den ci a do no de cor rer dos de ba tes que se pro ces -

sa ram ao lon go dos tra ba lhos da Sub co mis são de Ci ne ma. O povo

do ci ne ma teme que os in cen ti vos fis ca is da Lei do Au di o vi su al se -

jam di re ci o na dos para as te le vi sões, pon do em ris co a pro du ção in -

de pen den te.

Essa pro pos ta foi ofi ci al men te apre sen ta da pelo Mi nis tro Fran -

cis co Wef fort e o Se cre tá rio José Álva ro Mo i sés em ju nho de 2000,

du ran te re u nião or di ná ria da Co mis são de Ci ne ma do MinC. A po si -

ção con trá ria do povo do ci ne ma foi de fi ni da no 3º Con gres so Bra si le i -

ro de Ci ne ma, em me a dos do ano pas sa do, em Por to Ale gre.

Ante o im pas se cri a do, de ci diu o Go ver no, em se tem bro de

2000, cri ar o Gru po Exe cu ti vo para o De sen vol vi men to da Indús tria

Ci ne ma to grá fi ca,

o Ge dic, vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Foi dado ao

Ge dic seis me ses para a ela bo ra ção de um pla no es tra té gi co para

o ci ne ma. Em me a dos de mar ço des te ano, esse pra zo foi es ten di -

do por mais dois me ses.

Em ou tu bro de 1999, o Se cre tá rio José Álva ro Mo i sés veio à

Sub co mis são do Ci ne ma para fa lar da po lí ti ca ci ne ma to grá fi ca do

go ver no, seu de po i men to ver sou so bre cin co pon tos fun da men ta is.

O pri me i ro de les, foi a re la ção en tre ci ne ma, cul tu ra e de mo -

cra cia.

No se gun do pon to, o Se cre tá rio lem brou que o go ver no Col lor

(1990-1992), com suas re for mas, pro mo veu o des mon te do se tor ci -

ne ma to grá fi co, con ver ten do o ci ne ma de uma im por tan te ati vi da de de 

ex pres são cul tu ral e eco nô mi ca, ”numa ati vi da de mar gi nal".
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A par tir des se qua dro e do cres cen te avan ço da te le vi são

(com a sua pro gra ma ção de fil mes tam bém ocu pa da prin ci pal men -

te pelo ci ne ma ame ri ca no), a his tó ria é co nhe ci da: ”o ci ne ma bra si -

le i ro per deu ca pa ci da de de pro du ção, per deu es pa ço de exi bi ção e

per deu pú bli co".

Em ter ce i ro lu gar, o Se cre tá rio mos trou que a re to ma da do

ci ne ma bra si le i ro co in ci diu com o pe río do do Go ver no FHC

(1995-até o pre sen te).

Lem bran do os gran des su ces sos de pú bli co e de crí ti ca, re -

co nhe ci dos in ter na ci o nal men te, José Álva ro Mo i sés ad ver tiu que,

ape sar dis so, ”es ses fil mes nem sem pre con se gui ram se pa gar

com ple ta men te“. Em con se qüên cia, as em pre sas não se ca pi ta li -

zam, per ma ne cen do de pen den tes do apo io do Esta do.

O Se cre tá rio cha mou a aten ção para a do mi na ção cada vez

mais avas sa la do ra do ci ne ma ame ri ca no, res sal van do, no en tan to,

a di re triz e o tra ba lho dos dis tri bu i do res ou da in dús tria nor -

te-americana, que es ta ri am ape nas ocu pan do os es pa ços dis po ní -

ve is, de acor do com as re gras ca pi ta lis tas.

A res pon sa bi li da de é nos sa. E pre ci sa mos tra ba lhar mu i to,

se qui ser mos re ver ter os pa péis. A nós, Go ver no e so ci e da de, cabe 

a obri ga ção de evi tar que essa ma ci ça ocu pa ção com pro me ta o

de sen vol vi men to cul tu ral de nos sa gen te, re du za a ca pa ci da de de

pro du ção de nos sa in dús tria ci ne ma to grá fi ca e au men te o de se qui -

lí brio no ba lan ço de pa ga men to.

Ante a cri se de cap ta ção que ame a çou a re to ma da do ci ne -

ma, o Go ver no ado tou uma sé rie de me di das com pen sa tó ri as, con -

for me enu me rou José Álva ro Mo i sés.

Re es tru tu rou a Co mis são de Ci ne ma do MinC.; re a li zou

con cur sos para a se le ção da bol sa vir tu o se e de cur ta me tra gem;

pro mo veu cur sos para a for ma ção de mão-de-obra e o en xu ga -

men to do mer ca do de ven da de cer ti fi ca dos au di o vi su a is em 1999.

Cri ou o Pro gra ma Mais Ci ne ma e pas sou a de fen der a ex -

ten são da vi gên cia da Lei do Au di o vi su al por mais 20 anos, ale gan -

do que o ci ne ma é um se tor onde ”se jus ti fi ca in te i ra men te a uti li za -

ção dos in cen ti vos fis ca is“, por que gera em pre go e ren da e é in sig -

ni fi can te o au men to da re nún cia fis cal.

Para com pen sar os efe i tos da cri se, de zes se is fil mes bra si -

le i ros com lan ça men to pre vis to para o pri me i ros tri mes tre de 2000,

re ce be ram R$2 mi lhões do Mi nis té rio da Cul tu ra, para gas tos com

dis tri bu i ção, exi bi ção, di vul ga ção e pu bli ci da de.

Em maio de 2000, foi anun ci a da a cri a ção, via BNDES, de

uma car te i ra de apo io a pro du ções de ba i xo or ça men to. O pro gra -

ma Ci ne ma Bra sil des ti nou R$3,5 mi lhões, re ti ra dos do or ça men to

do MinC., a fil mes or ça dos em, no má xi mo, R$1 mi lhão.

Com es sas me di das de es tí mu lo, foi man ti da a mé dia de lan -

ça men tos anu a is em 25 fil mes. A cri se de cap ta ção que se anun ci -

ou em 1999 foi con ti da.

Se gun do o Se cre tá rio, uma ca rac te rís ti ca im por tan te da re -

to ma da tem sido o in cre men to ex pres si vo do se tor ob ser va do a

par tir da vi gên cia e do aper fe i ço a men to das leis de in cen ti vo. Para

ele os da dos com pro vam o au men to tan to da pro du ção, como da

ocu pa ção das sa las de exi bi ção com o pro du to na ci o nal, in di can do

um in dis cu tí vel cres ci men to.

Entre tan to, essa le gis la ção, se gun do José Álva ro Mo i sés,

te ria al guns pro ble mas que cons ti tu em pon tos a se rem cor ri gi dos.

O pri me i ro de les está no sis te ma de fi nan ci a men to cri a do

pela Lei do Au di o vi su al, que não es ta ria es ti mu lan do a co mer ci a li -

za ção dos fil mes na me di da ne ces sá ria, nem a ca pi ta li za ção das

em pre sas pro du to ras.

O se gun do é que o pro ces so de pro du ção pas sou a fi car

mu i to lon go e o seu pla ne ja men to de i xa de in clu ir a ar ti cu la ção en -

tre pro du ção e co mer ci a li za ção.

O ter ce i ro é a au sên cia de cri té ri os mais ade qua dos para a

apro va ção dos pro je tos, o que le vou à sa tu ra ção do mer ca do de

com pra e ven da de cer ti fi ca dos au di o vi su a is e a enor me dis per são

de re cur sos com um nú me ro exa ge ra do de pro je tos.

Por úl ti mo, o Se cre tá rio ci tou o abis mo que se pa ra a pro du -

ção ci ne ma to grá fi ca da te le vi são, aler tan do para os be ne fí ci os que

a in te gra ção com esse meio po de ria pro pi ci ar. Entre eles, uma me -

lhor ade qua ção en tre mer ca do e pro du to e uma ma i or ge ra ção de

em pre go e ren da.

UM IMPASSE QUE É UM DESAFIO

A in for ma ção de que o Go ver no Fe de ral que ria as emis so -

ras de TV na pro du ção fil mes com os re cur sos dos in cen ti vos fis ca -

is caiu como uma bom ba no meio ci ne ma to grá fi co. A idéia, do Mi -

nis tro da Cul tu ra Fran cis co Wef fort, foi apre sen ta da em maio de

2000 ao pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O mi nis tro que ria abrir às re des de TV o prin ci pal me ca nis -

mo de fi nan ci a men to do ci ne ma na ci o nal: a Lei do Au di o vi su al. Por

essa nor ma, ape nas os pro du to res in de pen den tes po dem cap tar

re cur sos jun to a em pre sas para pro du zir fil mes. Ago ra, O Go ver no

que ria es ten der es ses ho ri zon tes à TV.

Den tre as emis so ras de te le vi são, a Rede Glo bo pa re ce re u -

nir ex ce len tes con di ções para pro du zir fil mes. Em 1997, cri ou a

Glo bo Fil mes, que já pro du ziu cin co obras, en tre elas Orfeu, com a

Rio Ver me lho e Bos sa nova, com a L. C. Bar re to e a Co lum -

bia/Sony.

No dia 8 de ju nho de 2000, re u niu-se à Co mis são de Ci ne ma

do MinC., na es pe ran ça de for mu lar pro pos tas de mo di fi ca ção da Lei

do Au di o vi su al no sen ti do al me ja do, mas a re u nião ter mi nou em fra -

cas so.

A pro pos ta de re ti rar o ex pres são ”pro du ção in de pen den te“

dos ob je ti vos da lei, de fen di da pelo se cre tá rio José Álva ro Mo i sés,

foi re je i ta da una ni me men te por to dos os de ma is mem bros da Co -

mis são, que a con si de ra ram ne fas ta ao ci ne ma bra si le i ro.

Numa pro va de que pre va le ce o de sen ten di men to, pelo me -

nos por en quan to, to das as pro pos tas do povo do ci ne ma fo ram re -

cha ça das pelo Minc, na mes ma re u nião, so bre o pre tex to de que

ha ve ria opo si ção da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Essas pro pos tas re fe ri am-se à ma nu ten ção dos in ves ti men tos

in cen ti va dos na alí nea ”des pe sas ope ra ci o na is" das em pre sas in ves -
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ti do ras, au men tos do teto per cen tu al de in ves ti men tos para 8% para

pes soa fí si ca e 6% para pes soa ju rí di ca e am pli a ção do pra zo de apli -

ca ção de in ves ti men tos até a data da de cla ra ção de ajus te.

O se cre tá rio José Álva ro Mo i sés con si de ra va que, se a in -

dús tria ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra quer com pe tir com o ci ne ma dos

Esta dos Uni dos, pre ci sa va as so ci ar-se à te le vi são. E pro pôs, um

pro gra ma de qua tro pon tos, a sa ber:

1 – que bra do me ca nis mo que per mi te com bi nar o des con to

de in ves ti men tos au di o vi su a is como des pe sa ope ra ci o nal e in cen ti -

vo fis cal;

2 – trans for ma ção do ar ti go 3º da lei que pre vê a par ti ci pa -

ção de dis tri bu i do ras es tran ge i ras em co-produções no País em

con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do au di o vi su al;

3 – cri a ção de fun dos de in ves ti men tos no au di o vi su al por

co tas, para per mi tir a par ti ci pa ção de pe que nos in ves ti do res e pes -

so as fí si cas no fi nan ci a men to do se tor; e

4 – mu dan ça na lei da cota de tela, para tor ná-la efe ti va.

O POVO DO CINEMA
PEDE NOVA GESTÃO

Os re pre sen tan tes do ci ne ma, no en tan to, re je i ta ram as pro -

pos tas fe i tas pelo se cre tá rio José Álva ro Mo i sés. Sua re a ção co -

me çou com o de po i men to de Cacá Di e gues na Sub co mis são de Ci -

ne ma do Se na do e cul mi nou no Do cu men to Fi nal do 3º Con gres so

Bra si le i ro de ci ne ma (30 de ju nho a 2 de ju lho de 2000), que pro pôs

a cri a ção de um ór gão ges tor para subs ti tu ir a Se cre ta ria do Au di o -

vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra.

A es sên cia do do cu men to está em seu pri me i ro tó pi co, no
qual o ci ne ma ab di ca de qual quer ação iso la da em tro ca de uma re -

pre sen ta ção or de na da e con jun ta de seus vá ri os seg men tos.

O pa i nel so bre o tema re la ções TV/Ci ne ma foi, não por aca -

so, o mais mo vi men ta do do Con gres so.

Em seu pro nun ci a men to, Evan dro Gu i ma rães, re pre sen tan -

te da TV Glo bo e da Asso ci a ção Bra si le i ra das Emis so ras de Rá dio

e Te le vi são – ABERT, de i xou cla ro que ”À TV não in te res sa se be -

ne fi ci ar da Lei do Au di o vi su al“.

Em se tem bro do ano pas sa do, o Go ver no cede à pres são do 

povo do ci ne ma e cria o Gru po Exe cu ti vo para o De sen vol vi men to

da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca, o GEDIC, com pra zo de seis me ses

para apre sen tar pro je to de im plan ta ção de uma in dús tria do ci ne -

ma no Bra sil.

A cri a ção des se Gru po foi re ce bi da com en tu si as mo pelo

se tor ci ne ma to grá fi co, na ex pec ta ti va de que os de sen ten di men tos

com o Go ver no co me cem a ser su pe ra dos.

O Gru po Exe cu ti vo, co or de na do pela Casa Ci vil da Pre si -

dên cia, com põe-se ain da dos mi nis té ri os da Cul tu ra, Co mu ni ca -

ções, Fa zen da, De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or,

Se cre ta ria-Geral e Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da Pre si dên cia da

Re pú bli ca.

O ci ne ma foi re pre sen ta do por Luiz Car los Bar re to, Cacá Di -

e gues e Gus ta vo Dahl, além de Ro dri go Sa tur ni no Bra ga, da Co -

lum bia Tris tar e da Bu e na Vis ta, e Evan dro Gu i ma rães, vi -

ce-presidente de re la ções ins ti tu ci o na is da Rede Glo bo.

Con fi an te, o Mi nis tro da Cul tu ra, Fran cis co Wef fort, diz que

”o pon to bá si co é que te nha mos uma in dús tria ca paz de pro du zir

de 30 a 40% do que nos so mer ca do con so me“.

UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA
A NOSSA CINEMATOGRAFIA

Du ran te 18 me ses, a Sub co mis são do Ci ne ma no Se na do

Fe de ral ou viu em au diên cia pú bli ca os de po i men tos de 24 per so -

na li da des do mun do do ci ne ma, en tre pro du to res, di re to res dis tri -

bu i do res e exi bi do res, e re pre sen tan tes do Go ver no.

Os de po i men tos cons ti tu em im por tan te acer vo co lhi do nas

mais dife ren tes fon tes de in for ma ção, o qual cer ta men te se cons ti tu i rá 

em sub sí dio para a Sub co mis são de Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e

Infor má ti ca, ago ra fun ci o nan do em ca rá ter per ma nen te. Com o tra ba -

lho já re a li za do pela Sub co mis são do Ci ne ma, a nova Sub co mis são

po de rá con tri bu ir me lhor para a de fi ni ção, pelo Con gres so Na ci o nal,

de po lí ti cas pú bli cas para a ci ne ma to gra fia bra si le i ra.

Den tre as pro pos tas ofe re ci das, de se jo des ta car al gu mas,

pela sua im por tân cia e a re per cus são al can ça da en tre os par ti ci -

pan tes e os mem bros da Sub co mis são. São elas:

Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al  – A im plan ta ção des te

Con se lho, pre vis to no ar ti go 224 da Cons ti tu i ção de 1988 e cri a do

pela Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991, foi re cla ma da por

ex pres si va ma i o ria dos par ti ci pan tes. Como a ins ti tu i ção des se ór -

gão de pen de de de li be ra ção da Mesa do Se na do Fe de ral, a res -

pon sa bi li da de é, por tan to, nos sa.

E cum pre-nos, como con gres sis tas, o de ver de fa zer va ler o

pre ce i to cons ti tu ci o nal. Tra ta-se, afi nal, de um ór gão fun da men tal

para a exe cu ção das di re tri zes da co mu ni ca ção so ci al do Bra sil.

Po pu la ri za ção do Ci ne ma – O ci ne ma está eli ti za do. É pre -

ci so que as po pu la ções po bres do in te ri or, das fa ve las e da pe ri fe ria 

das gran des ci da des vol tem às sa las de ci ne ma.

A cons tru ção de sa las po pu la res, iso la da men te ou na for ma

de cen tros mul ti cul tu ra is, foi de fen di da pela qua se una ni mi da de

dos par ti ci pan tes.

São vá ri as as for mas de vi a bi li zar essa mas si fi ca ção do ci -

ne ma. A so lu ção pas sa por uma ar ti cu la ção en tre os três en tes da

Fe de ra ção _ União, Esta dos e mu ni cí pi os _ e pela con ces são de in -

cen ti vos, em âm bi to mu ni ci pal.

As sa las po pu la res de vem ofe re cer pre ços aces sí ve is como

um real por fil me as sis ti do, para que as po pu la ções ex clu í das pos -

sam tem aces so a esse im por tan te meio cul tu ral.

Ci ne ma e TV – O con fli to en tre o ci ne ma e a te le vi são tam -

bém con cen trou as aten ções da Sub co mis são. Como são me i os de 

eco no mi as dis tin tas, não é fá cil con ci li ar os in te res ses em jogo. No

en tan to, como foi vá ri as ve zes as si na la do, são me i os que se com -

ple tam.

Deve a te le vi são ter aces so a re cur sos in cen ti va dos para a

pro du ção de ci ne ma? Deve o ci ne ma ab sor ver re cur sos da te le vi -
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são para fi nan ci ar sua pro du ção in de pen den te? Deve a “cota de

tela” para o ci ne ma bra si le i ro ser es ten di da à te le vi são?

Cur ta-Metragem _  A di ver gên cia en tre o povo do ci ne ma e

o Go ver no em tor no da vi gên cia da Lei nº 6.281, Lei do Cur ta, me -

re ceu tam bém am plo de ba te na Sub co mis são.

Essa lei de ter mi na a obri ga to ri e da de da exi bi ção de um cur -

ta-metragem bra si le i ro an tes da apre sen ta ção de qual quer lon -

ga-metragem es tran ge i ro.

Enquan to os ci ne as tas sus ten tam que a lei está em vi gor,

ne ces si tan do ape nas de sua apli ca ção, o Go ver no, atra vés do Mi -

nis té rio da Cul tu ra, en ten de que ela foi re vo ga da pela Lei nº

8.401/92.

Este re la tor con si de ra que a pen dên cia terá de ser de ci di da

no âm bi to do Ju di ciá rio, sem pre ju í zo de que pro du to res e exi bi do -

res dis cu tam fór mu las que pos si bi li tem o apo io ao cur ta na ci o nal,

tal como vem ocor ren do no Rio Gran de do Sul.

No vas Mí di as _ A his tó ria do sé cu lo que se fin dou pode ser

con ta da pelo ci ne ma. As re vo lu ções, as guer ras, as gran des des co -

ber tas, as de pres sões,  ca ta clis mos, as mi sé ri as e as gran des con -

quis tas da hu ma ni da de, tudo ter mi nou na tela.

Em al guns mo men tos, como diz Wal ter Sal les, di re tor de

Cen tral do Bra sil, o ci ne ma tam bém ser viu como peça de acu sa -

ção. O mes mo ins tru men to que aju dou a Cri ar a mi to lo gia fas cis ta,

foi o que a des nu dou.

A apre sen ta ção, no Tri bu nal de Nu ren berg, de um úni co do -

cu men tá rio so bre os cam pos de con cen tra ção na zis ta foi su fi ci en te 

para mos trar ao mun do o hor ror do ho lo ca us to.

Hoje, po rém, o ci ne ma en fren ta a con cor rên cia das no vas

mí di as e bus ca al ter na ti vas para so bre vi ver em meio às mo der nas

tec no lo gi as de ima gens que es tão sur gin do, tais como a di gi ta li za -

ção, a mi ni a tu ri za ção, e ou tras mo da li da des que le vam as ima gens

ao pú bli co.

Espe ci fi ca men te em re la ção ao ci ne ma bra si le i ro, o sur gi -

men to das no vas mí di as tem afe ta do di re ta men te o apor te de re -

cur sos para pro du ção de fil mes na ci o na is. Essas no vas mí di as es -

ca pam à ta xa ção es ta be le ci da pelo De cre to-lei  nº 1900.

Por essa ra zão, mu i tos dos par ti ci pan tes de fen de ram a re -

for mu la ção des se De cre to-lei para es ten der a ta xa ção às no vas

mí di as. Enten do que essa ma té ria deve ser, igual men te, ob je to das

pre o cu pa ções des ta Sub co mis são.

Além das au diên ci as e de ba tes pro mo vi dos pela Sub co mis -

são, este re la tor par ti ci pou de con fe rên ci as, fes ti va is, mos tras e

con ta tos pes so a is que o aju da ram a com por, tan to quan to pos sí vel, 

o qua dro da cri se sis tê mi ca do ci ne ma bra si le i ro e das di ver sas ten -

ta ti vas do seu res sur gi men to, ao lon go dos anos.

A VISÃO ESTRAGÉGICA DO GEDIC

Um dos sub sí di os mais im por tan tes, co nhe ci do após o en -

cer ra men to dos tra ba lhos da Sub co mis são do Ci ne ma, foi um

pré-projeto de pla ne ja men to es tra té gi co fi na li za do em fe ve re i ro,

den tro do Ge dic, por um sub gru po com pos to por Cacá Di e gues,

Luiz Car los Bar re to, Luiz Se ve ri a no Ri be i ro Neto, Ro dri go Sa tur ni -

no Bra ga, Evan dro Gu i ma rães e Gus ta vo Dahl.

A pro pos ta, com o tí tu lo de ”Pro je to de Pla ne ja men to Estra -

té gi co“, con tém cin co me di das a se rem ado ta das pelo Go ver no Fe -

de ral, a se guir re su mi das.

Pri me i ra, a cri a ção de um ”ór gão ges tor“, no mo de lo de agên -

cia e com po si ção in ter mi nis te ri al, com os ob je ti vos de re gu lar a ati vi -

da de ci ne ma to grá fi ca, fis ca li zar o mer ca do e ar ti cu lar as ações dos

vá ri os ór gãos do Go ver no en vol vi dos na ges tão do ci ne ma.

Se gun da, a re de fi ni ção e ex pan são das fun ções da Se cre ta -

ria do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tu ra, de for ma a in ten si fi car

sua atu a ção como es ti mu la do ra da cul tu ra e do ci ne ma, da pro du -

ção de cur tas e mé di as me tra gens, da ex pe ri men ta ção, da do cu -

men ta ção, da me mó ria, etc.

Ter ce i ra, a cri a ção de um Fun do Fi nan ce i ro, ope ra do e ad -

mi nis tra do pelo BNDES ou ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta tal, para

fo men tar as ati vi da des de pro du ção, dis tri bu i ção, exi bi ção e in -

fra-estrutura téc ni ca do ci ne ma bra si le i ro.

Qu ar ta, a re for ma da le gis la ção es pe cí fi ca — Leis nºs

8.313/91, 8.401/92, 8.685/93 e o De cre to-lei nº 1900/81, vi san do

cri ar con di ções para o flo res ci men to em pre sa ri al do ci ne ma.

Qu in ta, a pro mul ga ção de uma le gis la ção que nor ma ti ze

uma nova re la ção da te le vi são com o ci ne ma, es ta be le cen do-se

uma cota de exi bi ção, o in ves ti men to das TVs nos fil mes de pro du -

to res in de pen den tes, a alo ca ção de es pa ço pu bli ci tá rio para os fil -

mes na ci o na is, etc.

Obje ti va men te, a pro pos ta em dis cus são no Ge dic, em mar -

ço des te ano, pre via:

Ocu par

•  33% do mer ca do in ter no de sa las, tan to em nú me ro de

dias quan to dos in gres sos ven di dos, até 2006;

•  25% a 30% do mer ca do de ví deo;

•  l0% a 15% do mer ca do de DVD;

•  5% da pro gra ma ção de fil mes de fic ção lon ga me tra gem

das re des de TV;

•  1,5% a 2% da pro gra ma ção das TVs pa gas.

Cri ar Agên cia

•  Órgão ar ti cu la dor, re gu la dor e fis ca li za dor da ati vi da de ci -

ne ma to grá fi ca no Bra sil, a ser cri a do por lei es pe cí fi ca.

Re de fi nir as Fun ções da Se cre ta ria do Au di o vi su al, do MinC

•  Pre ser va ção e me mó ria;

•  For ma ção de pú bli co;

•  Di vul ga ção e di fu são do ci ne ma bra si le i ro no Bra sil e no

ex te ri or, atra vés de ação de ani ma ção cul tu ral ar ti cu la da com o Mi -

nis té rio das Re la ções Exte ri o res e Embra tur

Cri ar Fun do Fi nan ce i ro

•  Com os re cur sos do de cre to-lei nº 1900/1981, dos ar ti gos

1º e 3º da Lei nº 8.685/1992 e or ça men tá ri os;
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• Com per cen tu al de 4% so bre o fa tu ra men to pu bli ci tá rio

das te le vi sões de si na is aber to e por as si na tu ra;

• Com taxa so bre ven da de apa re lhos de TV, vi de o cas se tes, 

fi tas de ví deo e apa re lhos de DVD;

• Com per cen tu al so bre as lo te ri as ex plo ra das pela Ca i xa

Eco nô mi ca Fe de ral;

• Com re cur sos or ça men tá ri os

Re for mar a Le gis la ção

• Lei nº 8.401, de 1991 atu a li zar con ce i to de pro du ção in de -

pen den te, de vol ver ao Esta do a fun ção re gu la do ra e fis ca li za do ra

da ati vi da de, de fi nir me lhor o que é pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra -

si le i ra, cri ar cota de tela para o sis te ma de te le vi são, etc..

• Lei nº 8.685, de 1992 – mo di fi car a re da ção dos ar ti gos 1º,

3º 4º e 5º; es ten der a vi gên cia des sa lei até o ano de 2010; cri ar o

Fun do de Inves ti men to para Cer ti fi ca dos Au di o vi su a is e de bên tu -

res in cen ti va das.

• De cre to-Lei nº 1.900 – atu a li zar os va lo res des sa Taxa

para o De sen vol vi men to da Indús tria ci ne ma to grá fi ca e in clu ir

como no vos con tri bu in tes os se gui men tos das no vas tec no lo gi as

(TV a cabo, sa té li te, ví deo, DVD, etc.).

Ci ne ma & TV: Me di das Urgen tes

• Cota de tela.

• Inves ti men to, pela TV, de 2% do seu fa tu ra men to em pu bli -

ci da de na co-produção de fil mes.

• Inves ti men to, pela TV, de 2% do seu fa tu ra men to em pu bli -

ci da de na aqui si ção de di re i tos de exi bi ção de fil mes bra si le i ros.

• Re ser va de es pa ço pu bli ci tá rio nas TVs para a pro mo ção

ins ti tu ci o nal do ci ne ma bra si le i ro.

Con clu são

De se ja mos agra de cer a par ti ci pa ção dos ilus tres re pre sen -

tan tes da in dús tria ci ne ma to grá fi ca que es pon ta ne a men te com pa -

re ce ram à Sub co mis são, aten den do o con vi te da pre si dên cia e da

re la to ria, para co nos co de ba ter as ques tões mais re le van tes que

di zem res pe i to à si tu a ção do ci ne ma bra si le i ro atu al men te.

Nos so agra de ci men to tam bém aos ilus tres Se na do res,

meus co le gas, que com pu se ram aque la Sub co mis são.

Eles aqui com pa re ce ram e não só ou vi ram os de po i men tos

de nos sos con vi da dos como tam bém le van ta ram ques tões, ex pres -

sa ram dú vi das e fi ze ram pro pos tas, to das de gran de va lia para a

me lhor con du ção dos tra ba lhos.

O ci ne ma é uma in dús tria com pos ta de três ra mos: pro du -

ção, dis tri bu i ção e exi bi ção. Como nos lem bra Nel son Pe re i ra dos

San tos, fa ze mos os fil mes e es ta mos bem nis so. Não so mos os

me lho res, mas po de mos com pe tir com os me lho res do mun do.

A dis tri bu i ção e a exi bi ção fo ram mon ta das para dis tri bu ir e

exi bir os fil mes es tran ge i ros, par ti cu lar men te os fil mes de Holl ywo -

od. A nos sa in dús tria não teve e não tem con di ções de se com ple -

tar, e, por tan to, a nos sa pro du ção não con se gue se fir mar no mer -

ca do.

Lem bra Nel son que essa á uma ques tão his tó ri ca, que vem

des de o iní cio do sé cu lo pas sa do, não é algo que acon te ceu on tem

ou an te on tem. A for ma ção do Bra sil é as sim e não se ria di fe ren te

com o ci ne ma.

Assis ti mos aos di ver sos ci clos se fe chan do por que o ci ne ma 

bra si le i ro, seja ele fi nan ci a do pelo Esta do ou pela ini ci a ti va pri va da, 

não con se gue o re tor no do in ves ti men to no pró prio mer ca do. E não

há con di ção de ter mos ci ne ma sem o mer ca do in ter no.

A ver da de é que exis te um gran de mer ca do in ter no no Bra -

sil, que é mu i to bom e pode cres cer mu i to mais, na me di da em que

mi lhões de bra si le i ros co me ça rem a ser in cor po ra dos ao mer ca do

de con su mo exis ten te.

O ci ne ma bra si le i ro pode exis tir den tro do seu pró prio mer -

ca do des de que te nha con di ções, te nha sa las, te nha aces so à dis -

tri bu i ção, ao ví deo e à te le vi são. Esse o gran de de sa fio. A to dos

nós, so ci e da de, ci ne as tas, Go ver no e Con gres so cabe en fren tá-lo.

E ven cê-lo.





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do no pe di do que faz de trans cri ção do re -
la tó rio pro du zi do pela Co mis são de que fez par te
como Re la tor.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente,
deixa 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, as ca rên ci as que afli gem os tra ba lhos de pes qui -
sa em nos so País são bas tan te co nhe ci das e la men -
ta das. Os nos sos ci en tis tas, quan do não são atra í dos
por ou tros pa í ses e mul ti na ci o na is que lhes ofe re cem
me lho res con di ções de tra ba lho, não raro de fron tam
com di fi cul da des, às ve zes ele men ta res, que os le -
vam ao de sâ ni mo. As di fi cul da des co me çam pe los
par cos sa lá ri os que os or ga nis mos bra si le i ros lhes
ofe re cem e têm con ti nu i da de na fal ta de apa re lha -
men tos e de ou tros ins tru men tos ne ces sá ri os aos es -
tu dos que são de sen vol vi dos.

Nada obs tan te, ain da con ta mos com ab ne ga -
dos ci en tis tas e téc ni cos, da mais alta qua li fi ca ção,
que ofe re cem sua de vo ção às pes qui sas que in te res -
sam so bre mo do à eco no mia bra si le i ra. A Empre sa
Bra si le i ra de Pes qui sa agro pe cuá ria – Embra pa – é
um des ses or ga nis mos de di ca dos aos es tu dos vin cu -
la dos ao in te res se na ci o nal, abran gen do vá ri os se to -
res da eco no mia. 

Ain da re cen te men te, uma bem ela bo ra da re por -
ta gem na te le vi são bra si le i ra de mons trou que al gu -
mas de ze nas de des co ber tas ci en tí fi cas da Embra pa
já ha vi am sido con clu í das no ramo da ali men ta ção.
Entre ou tras, pro ces sos iné di tos – após anos de pes -
qui sas – de apro ve i ta men to eco nô mi co de en ri que ci -
men to e con ser va ção de ali men tos com pro du tos ge -
nu i na men te bra si le i ros, o que ba ra te a ria so bre mo do
as me sas dos con su mi do res e a me ren da es co lar, por 
exem plo. No en tan to, pou cas des sas des co ber tas
des per ta ram o in te res se das nos sas in dús tri as, le -
van do de sâ ni mo aos pró pri os ci en tis tas que em tor no
de las tra ba lha ram in dor mi da men te. Um de les re su -
miu o pro ble ma da se guin te ma ne i ra: se o Go ver no
Fe de ral de mons tras se real aten ção para es sas des -
co ber tas, que in te res sam so bre mo do à nos sa eco no -
mia e ao bem-estar da po pu la ção, to das elas se ri am
am pla men te apro ve i ta das.

No mo men to em que o mun do in te i ro fala na ex -
tra or di ná ria des co ber ta ci en tí fi ca da clo na gem – e
dis cu te suas im pli ca ções éti cas –, a nos sa Embra pa
aca ba de pro ces sar, com gran de êxi to, o nas ci men to
do pri me i ro ani mal clo na do bra si le i ro: uma be zer ra da 
raça Si men tal, que nas ceu na Fa zen da Su cu pi ra, da
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria –
Embra pa, vin cu la da ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

Re sul ta do da tec no lo gia de trans fe rên cia nu cle -
ar, essa clo na gem foi o pri me i ro pas so para o Bra sil
do mi nar essa tec no lo gia avan ça da, que cons ti tui a
base da apli ca ção prá ti ca da trans fe rên cia nu cle ar
nos pro gra mas de con ser va ção e me lho ra men to ani -
mal.

As pes qui sas em re pro du ção ani mal na Embra -
pa ini ci a ram-se em 1984 – por tan to, há 17 anos –,
com o ob je ti vo de vi a bi li zar o Ban co de Ger mo plas -
ma. A clo na gem de em briões con sis te em pro du zir, a
par tir de cé lu las em bri o ná ri as fe ta is ou do in di ví duo
adul to, um nú me ro ele va do de in di ví du os idên ti cos.
Estu dos de si mu la ção de mons tram que a com bi na -
ção da clo na gem com as de ma is téc ni cas de mul ti pli -
ca ção ani mal per mi ti rá ob ter, em um ano, o ga nho ge -
né ti co equi va len te a 12 anos de se le ção e mul ti pli ca -
ção pe los mé to dos tra di ci o na is.

O su ces so da Embra pa é o re sul ta do de nú cle os 
trans fe ri dos de um em brião de cin co dias co le ta do de
uma vaca Si men tal pela téc ni ca clás si ca de trans fe -
rên cia de em briões. Tan to a ges ta ção quan to o par to
ocor re ram nor mal men te, dan do ori gem a um novo
ani mal sa dio, a ina u gu rar um novo ci clo da me lho ria
de nos so re ba nho bo vi no. 

Para o Di re tor-Presidente da Embra pa, Alber to
Du que Por tu gal, o do mí nio da tec no lo gia de clo na -
gem ani mal pelo Bra sil pos si bi li ta rá a re pro du ção
ace le ra da de ani ma is ge ne ti ca men te su pe ri o res, a
evo lu ção de pes qui sas de trans ge nia ani mal e, tam -
bém, a re pro du ção de ra ças de ani ma is ame a ça das
de ex tin ção no ter ri tó rio na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no Ma ra -
nhão, a atu a ção da Embra pa tam bém se faz efe ti va
para so lu ci o nar pro ble mas se cu la res, como o do
apro ve i ta men to eco nô mi co do ba ba çu, far to no meu
Esta do. Se gun do no ti ci ou o jor nal O Esta do do Ma ra -
nhão, edi ção de 12 de mar ço des te ano, a Embra pa
en con tra-se em pro ces so de ar ti cu la ção com o Go -
ver no do meu Esta do, com o ob je ti vo de trans fe rir tec -
no lo gi as apro pri a das para a agri cul tu ra fa mi li ar. Estu -
dos pre li mi na res, se gun do a re por ta gem, já fo ram re -
a li za dos para a iden ti fi ca ção de de man das, e vá ri os
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tra ba lhos se rão re a li za dos nas mais di ver sas re giões
do Ma ra nhão. 

Umas das pri o ri da des da em pre sa será o apo io
téc ni co ao Pro je to Qu e bra Coco, de sen vol vi do no Mu -
ni cí pio Ite pe cu ru-Mirim, em as sen ta men to do Incra. O 
pro je to apre sen ta, por tan to, am plo al can ce so ci al,
eco nô mi co além da sus ten ta bi li da de am bi en tal.

Nos es tu dos pre li mi na res im ple men ta dos pela
Embra pa no Ma ra nhão, fo ram iden ti fi ca dos, em re la -
ção ao ba ba çu, as pec tos que pre ci sam da aten ção
es pe ci al do ór gão. Fa zem-se im por tan tes me di das
como a ade qua ção da má qui na que bra de i ra de coco,
para a me lho ria da re la ção cus to-benefício do ba ba -
çu; a aná li se do me so car po, óleo e de ou tros com po -
nen tes do fru to ba ba çu, vi san do o con su mo hu ma no
e o apro ve i ta men to re si du al para ali men ta ção de pe -
que nos e mé di os ani ma is, como aves, su í nos, ca pri -
nos e ovi nos; o es ta be le ci men to de sis te mas agro flo -
res ta is, como o uso de fru te i ras e grãos em meio aos
ba ba çu a is, além da prá ti ca de agri cul tu ra or gâ ni ca,
api cul tu ra, agro in dús tria e or ga ni za ção so ci al. 

A má qui na que bra de i ra ade qua da será uma
ben ção para aque les que têm as mãos ca le ja das por
um tra ba lho ma nu al que não mais se jus ti fi ca nes se
es tá gio da tec no lo gia. Como sa bem os meus no bres
co le gas, a que bra do coco de ba ba çu é um tra ba lho
in sa no, ma nu al, a que se de di cam prin ci pal men te as
mu lhe res e as cri an ças ma ra nhen ses.

Ain da no Ma ra nhão, a Embra pa Mo ni to ra men to
por Sa té li te, de Cam pi nas – SP, está am pli an do e atu -
a li zan do o zo ne a men to eco nô mi co-ecológico es ta du -
al, que fi ca rá pron to no se gun do se mes tre de 2001. O
Esta do pas sa rá a ter, como esse zo ne a men to, um
ins tru men to to tal men te di gi tal, di nâ mi co e pas sí vel de 
atu a li za ções per ma nen tes.

Tais su ces sos al can ça dos pe los nos sos ci en tis -
tas e téc ni cos – e hoje des ta co os da Embra pa – pre -
ci sam ser am pla men te di vul ga dos e co nhe ci dos. Só
as sim des per ta rão o in te res se que se tra du za no ma i -
or es tí mu lo ao ex tra or di ná rio e qua se anô ni mo tra ba -
lho que ali se re a li za.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -

co/PSDB – DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
uma co mu ni ca ção de ca rá ter pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na úl ti ma quin ta-feira, fui

pro cu ra do por jor na lis tas, que me in da ga vam so bre
even tu a is co men tá ri os que po de ri am ser in ter pre ta -
dos, di re ta ou in di re ta men te, como si nal de en vol vi -
men to do meu nome na ques tão da lis ta de vo ta ção.
De pla no, dis se que não acre di ta va nes ses co men tá -
ri os – que, afi nal, se hou ves sem sido fe i tos, se ri am,
no mí ni mo, le vi a nos –, que não ti nha, como não te -
nho, co nhe ci men to des se as sun to.

Con si de rei tudo aqui lo mu i to sem pé nem ca be -
ça, mas, de qual quer ma ne i ra, fiz o que jul guei do
meu de ver fa zer na que le ins tan te: li guei ime di a ta -
men te para o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e
para o Se na dor José Edu ar do Du tra, ci ta dos como
pos sí ve is fon tes des ses co men tá ri os. Os dois, de
ime di a to, ne ga ram ter fe i to ou ou vi do qual quer tipo de 
co men tá rio nes se sen ti do. E aí devo di zer, Sr. Pre si -
den te, ne ga ram com mu i ta ve e mên cia, como, afi nal,
era de se es pe rar.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, por mais sur re a lis -
ta que seja esse as sun to, é do meu de ver fa zer ofi ci al -
men te, do ple ná rio des ta Casa, o re gis tro da pro vi -
dên cia que to mei, do con ta to com os Srs. Se na do res
e das res pos tas que ob ti ve, no caso es pe cí fi co do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, pos te ri or men te, atra vés
até de uma nota ofi ci al, e, do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, cla ra men te uma ne ga ti va que me fez e
man dou que fi zes se tam bém aos jor na lis tas. 

Então, como é do meu de ver, re gis tro, em ple ná -
rio, esta mi nha po si ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Ro ber -
to Arru da, 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. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se, na úl ti ma sex ta-feira, o pra zo para apre sen ta -
ção de emendas ao Pro je to de Re so lu ção nº 09, de
2001, de au to ria do Se na dor Fre i tas Neto, que mo di fi -
ca o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, trans for -
man do a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura em
Co mis são de Infra-Estrutura e Assun tos Re gi men ta is.

À ma té ria não fo ram ofe re ci das emen das. 
Ane xa do ao pro ces so do Pro je to de Re so lu ção

nº 81, de 1999, nos ter mos do Re gi men to nº 472, de
1999, o Pro je to vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos. Está fa cul ta da a pa la vra.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, por 20 mi nu -
tos.

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, eu não po dia
de i xar de tra zer uma pa la vra, como faço to dos os
anos, so bre a Cam pa nha da Fra ter ni da de.

Acho que essa é uma gran de ini ci a ti va das
Igre jas cris tãs re u ni das, que a cada ano es co lhem
um tex to e o de ba tem com o con jun to da so ci e da de. 
Este ano, o tema es co lhi do foi: ”Vida sim, dro gas
não“. E acho esse tema pro fun da men te atu al, pro -
fun da men te im por tan te, e a fór mu la com que ele é
ado ta do nes se tex to que foi dis cu ti do item por item,
du ran te toda a qua res ma, não ape nas nas mis sas e
nos atos re li gi o sos, mas em di ver sos de ba tes por
co lé gi os e re u niões de base das Igre jas. Foi mu i to
fe liz a CNBB e as de ma is en ti da des cris tãs ao es co -
lhe rem esse tema.

É im pres si o nan te, Sr. Pre si den te, como o tema 
das dro gas no mun do tem uma aná li se ba si ca men te 
pre o cu pa da com as ques tões de Esta do. Os Esta -
dos Uni dos são um país mu i to pre o cu pa do com as
dro gas no mun do. Tan to que pode vir a fa zer uma in -
ter ven ção na Co lôm bia, tan to que as de nún ci as do
Pro je to Co lôm bia, do Go ver no ame ri ca no, são im -
pres si o nan te men te drás ti cas.

É que o pro ble ma das dro gas na mo ci da de
ame ri ca na, como no mun do in te i ro, é mu i to in ten so.
E é ba si ca men te in ten so na mo ci da de ame ri ca na,
por que se a pro du ção de dro gas tem au men ta do no
mun do é por que há al guém que paga. E quem paga
são os dó la res ame ri ca nos. Não é o Bra sil, com os
seus re a is, que es ti mu la a pro du ção da dro ga na
Co lôm bia, nem a Argen ti na ou o Mé xi co. Quem es ti -
mu la o plan tio e a pro du ção de dro gas na Co lôm bia
são os dó la res ame ri ca nos, são os mi lhões de dó la -
res ame ri ca nos, é a la va gem de di nhe i ro que se faz, 
via dro gas, dos dó la res ame ri ca nos. Não que o nor -
te-americano não es te ja to man do imen sas me di das
para evi tar a pro li fe ra ção da dro ga nos Esta dos Uni -
dos, mas eles, como os go ver nos do res to no mun -
do, se con si de ram fra cas sa dos no com ba te à dro ga. 
Jo vens vi ci a dos que aban do nam o ví cio re pre sen -
tam um per cen tu al mu i to in sig ni fi can te.

Do lo ro sa men te, o que se vê, no mun do e em
vá ri os lu ga res, é abri rem-se as por tas no sen ti do da 
ten ta ti va de ver con vi ver a dro ga com a so ci e da de;
per mi tir que, lá pe las tan tas, haja uma cer ta fa ci li da -
de com os con su mi do res e que haja uma di fe ren ça
ní ti da, que ren do se pu nir mais – o que é cor re to, di -
ga-se de pas sa gem – o tra fi can te e ter até uma cer -
ta co mi se ra ção com o dro ga do em si.

Mas nos Esta dos Uni dos o es for ço ame ri ca no
é no sen ti do de com ba ter a pro du ção da dro ga nos
pa í ses de ori gem, prin ci pal men te na Amé ri ca La ti na. 
Che ga ram a pro por aos pa í ses da Amé ri ca La ti na
uma in ter ven ção na Co lôm bia, com tro pas de vá ri os 
pa í ses da Amé ri ca, sob o pre tex to de com ba ter a
pro du ção de dro gas.

Acho que aná li se da ques tão ape nas sob esse 
ân gu lo é mu i to pe que na e é mu i to cru el, por que a
gran de na ção não pode de i xar de re co nhe cer que
ali, no âma go do pro ble ma, está o di nhe i ro que leva
para o con su mo.

Ago ra, o que ma chu ca, nas di ver sas con fe rên -
ci as e de ba tes que te nho par ti ci pa do com re la ção
às dro gas e os jo vens, é ver o pes si mis mo, hoje, gri -
tan te com re la ção, de um lado, a um nú me ro cres -
cen te de jo vens que pro cu ram as dro gas, ou me lhor
dito, a um nú me ro cres cen te de jo vens que são pro -
cu ra dos pe los que in ter fe rem no co mér cio de dro -
gas, pois são pro cu ra dos nas por tas das es co las,
nas pra ças de es por te, en fim, nos mais va ri a dos lo -
ca is, no sen ti do de se rem es ti mu la dos ao con su mo
da dro ga. E, por ou tro lado, é dra má ti co ve ri fi car-se
que no com ba te ao uso da dro ga a Psi qui a tria, a
Me di ci na, o Go ver no, o Ser vi ço Pú bli co de Sa ú de
mu i to pou co têm con se gui do.

Em um con gres so es pe ci a li za do, me sur pre en -
dia a afir ma ti va de que eu ima gi na va que o Bra sil é
que es ta va mu i to aquém na tec no lo gia, na Me di ci na, 
no es tu do da fór mu la de en con trar os me di ca men -
tos para com ba ter o uso da mes ma, mas to mei co -
nhe ci men to, com mu i ta sur pre sa, que a tec no lo gia
bra si le i ra está acom pa nhan do o que se pas sa no
mun do, e há um re co nhe ci men to de que o mun do
in te i ro está sen do der ro ta do pe las dro gas.

Na bus ca da te ra pia de cu rar os jo vens, na ten -
ta ti va de fa zer com que os jo vens re cu em, é mu i to
di fí cil a ação do Esta do. Di zia-me o mé di co, tal vez
um dos mais fa mo sos nes se sen ti do, em São Pa u lo, 
que ele, a ri gor, não co nhe ce uma ins ti tu i ção no
mun do, em que o ci da dão, por mais rico que seja,
pos sa co lo car seu fi lho e ter a ga ran tia de que o fi -
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lho será cu ra do. Exis tem, diz ele, ins ti tu i ções mu i tas
no mun do, ca rís si mas, enor mes, ver da de i ros ho téis
de dez es tre las (ao mes mo tem po, ho tel e hos pi tal)
onde os mi li o ná ri os, os ar tis tas, os em pre sá ri os ou
seus fi lhos são co lo ca dos. Vá ri as pes so as cu i dam
de les. Ser vem para fa zer uma lim pe za, uma la va -
gem; ser vem para re cu pe rar as pes so as que lá se
in ter nam... O su je i to en tra ali num es ta do de qua se
far ra po hu ma no. Com o tem po, com a lim pe za, com
a la va gem e com a ten ta ti va de se gu rá-lo o má xi mo
de tem po pos sí vel, ele ter mi na vol tan do qua se ao
na tu ral. Fica lá por um mês, dois me ses e, en tão, lá
pe las tan tas, ele vol ta.

O in te res san te é que os mé di cos, em vá ri os
es tu dos para com ba ter a dro ga, che gam à con clu -
são de que, dos jo vens dro ga dos, 30% em mé dia
con se guem ser sal vos, não pela me di ci na, mas pela 
fé, pela re li gião. Cha mo a aten ção para os ser vi ços
es pe ci a li za dos na re cu pe ra ção de dro ga dos ofe re ci -
dos pe las di ver sas Igre jas, não so men te a ca tó li ca.
Em Bra sí lia, há as al de i as da Fa zen da do Bom Se -
nhor, com um ser vi ço es pe ta cu lar. Na Igre ja da
Cruz, to das as se gun das-feiras há um ser vi ço de vo -
lun tá ri os emo ci o nan te. Quem tem co nhe ci dos com
pro ble ma de dro gas vai ali. Du ran te um mês, ou
num ou tro de ter mi na do pe río do de tem po, re ú ne-se
a fa mí lia. De nada adi an ta que rer equa ci o nar o pro -
ble ma do fi lho iso la da men te. Ali eles ana li sam, de -
ba tem e pre pa ram esse jo vem.

Pas sei dois dias numa des sas fa zen das, onde
os jo vens pas sam nove me ses, vi ven do uma vida
ab so lu ta men te co mu ni tá ria e par ti ci pa ti va. Le van tam 
às 5:30 ho ras ou às 6 ho ras da ma nhã, re zam, can -
tam e fa zem a re fe i ção. Cada um ar ru ma a sua de -
pen dên cia, a sua cama, e lava a sua rou pa. Di vi -
dem-se por ta re fa: uns fa zem a co mi da, ou tros la -
vam a lou ça, ou tros plan tam na hor ta, ou tros co -
lhem, ou tros fa zem as com pras. Há sem pre um ro dí -
zio, para que pas sem por to dos os ser vi ços.

Há a hora da me di ta ção, do de ba te, da dis cus -
são, da re fle xão e do es tu do. Aos do min gos, a fa mí -
lia pode vi si tar os in ter nos para con ver sar e de ba ter. 
Eles só fi cam ali se qui se rem. Se qui se rem ir em bo -
ra, vão. Nin guém está ali fe cha do, mas, sim, por que
quer. Alguns agüen tam dois ou três me ses, e isso
sem pre faz bem.

Ao pas sar por ali um mês ou dois me ses, um
”fi lhi nho de pa pai“, que nun ca sou be o que é ar ru -
mar uma cama, fa zer co mi da, la var uma rou pa
apren de a res pe i tar o ou tro e o con jun to. Co me ça a

ser ou tro ci da dão, per ce ben do que faz par te do
mun do, mas que não é o dono do mun do.

Vi vá ri os jo vens que cur sa ram os nove me ses
e par ti ci pei da fes ta de for ma tu ra.

Co nhe ço uma pes soa em São Pa u lo – e não é
tão jo vem. Seu pai é um rico em pre sá rio. Sua vida
mu dou em to dos os sen ti dos. Era um dro ga do to tal,
boê mio, far ris ta, ma lan dro, ir res pon sá vel, mo ral men -
te zero. Sua vida mu dou com ple ta men te. De i xou a
dro ga e hoje é ou tro ci da dão. Apren deu a ver o mun -
do, a res pe i tar as pes so as e a co nhe cer as cri a tu ras. 

Esse ra paz é sen sa ci o nal. Pas sou nove me ses. 
Men sal men te, ele leva para sua casa to dos os dro -
ga dos, para um chur ras co, fes ta na pis ci na, di ver são 
e brin ca de i ra. O pai dele é uma pes soa de pos ses;
tem uma em pre sa enor me. Se não me en ga no, da
úl ti ma vez que to mei co nhe ci men to, cer ca de 16
ex-drogados tra ba lha vam em sua em pre sa. Saem
da ins ti tu i ção com opor tu ni da de de tra ba lho e ocu -
pa ção. Já exis te, a pro pó si to, com esse jo vem, o
gru po dos ex-drogados, que se re ú ne pe ri o di ca men -
te para que um dê for ça ao ou tro, a fim de que re sis -
tam e não vol tem ao ví cio.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V. 
Exª com pra zer.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na -
dor Pe dro Si mon, vou fa lar de pé em hon ra do Rio
Gran de do Sul. Me re ce re co nhe ci men to e apla u so a
sua ini ci a ti va de tra zer ao Ple ná rio do Se na do da
Re pú bli ca o ape lo para que seja di vul ga da no Bra sil
in te i ro, pe los nos sos me i os de co mu ni ca ção, a cam -
pa nha da fra ter ni da de, que nes te mo men to está
sen do de sen vol vi da so bre o tema Vida Sim, Dro gas
Não!. Con fes so a V. Exª que per ce be mos, de cer ta
for ma, que al guns se to res pe que ni nos, mi no ri tá ri os,
da so ci e da de bra si le i ra tra tam des se tema com al -
gu ma dis cri ção, no pres su pos to de que po dem es tar 
de sa gra dan do se to res am plos da ju ven tu de bra si le i -
ra. Con fes so tam bém que co nhe ço mu i tos bra si le i -
ros, a gran de ma i o ria, que com ba te te naz men te,
com in te li gên cia e lu ci dez, a cam pa nha para a eli mi -
na ção da dro ga. Os Go ver nos dos gran des pa í ses,
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dos pa í ses adi an ta dos, que já não tra tam dos as -
sun tos re gi o na is, es ta du a is e mu ni ci pa is, cu i dam
ba si ca men te dos as sun tos mais am plos, como ocor -
re nos Esta dos Uni dos, em que o tema da dro ga é
am pla men te dis cu ti do e é mo ti vo de de ba te no con -
gres so ame ri ca no e em toda a so ci e da de es ta du ni -
den se. Con fes so a V. Exª, com mu i ta emo ção, que
re cen te men te acon te ceu em al gum Esta do do Bra sil 
que um jo vem, meu ami go pes so al, que foi ví ti ma da 
dro ga e con se qüen te men te ad qui riu o mal da es qui -
zo fre nia ter mi nou, numa ma dru ga da de frio, em Belo 
Ho ri zon te, ma tan do o pai e a mãe, em pre sá ri os do
se tor de jor na lis mo mi ne i ro. O ra paz fre qüen ta va a
mi nha casa. Eu o re ce bia com amor e ca ri nho na
pre o cu pa ção de que algo pu des se acon te cer com
aque le que pas sa va a vi ver o dra ma da es qui zo fre -
nia e, quan do me nos se es pe ra va, ma tou, de ma -
dru ga da, o pai e a mãe a cuja mis sa as sis ti em Belo 
Ho ri zon te com uma gran de pre sen ça do povo mi ne i -
ro. O fato en lu tou Mi nas e in qui e tou a fa mí lia bra si le -
i ra e, em par ti cu lar, a mi ne i ra. Ago ra mes mo te nho
no tí cia de que o fi lho de um ami go meu do Sul de
Mi nas mor reu em ra zão da dro ga, em ra zão de ou -
tra do en ça com ple men tar, cujo nome não que ro ci tar 
aqui. Todo esse es for ço que a so ci e da de faz de for -
ma ato mi za da pro duz o seu re sul ta do como essa
ins ti tu i ção a que V. Exª está se di ri gin do. Mas, ao
mes mo tem po, é ne ces sá rio que, além dos es for ços
que es tão sen do de sen vol vi dos pela so ci e da de bra -
si le i ra e tam bém pe los go ver nos fe de ral, es ta du a is e 
mu ni ci pa is, que haja efe ti va men te uma cons ci en ti za -
ção, pelo afe to, pelo amor e pelo ca ri nho fa mi li ar,
para que não se va lo ri ze tan to esse mal que a dro ga 
ca u sa ao Bra sil, por que, no fun do, meu caro Se na -
dor Pe dro Si mon, a pu bli ci da de ter mi na pro du zin do
o au men to des se tipo de ação en tre os jo vens do
Bra sil. Ao que pa re ce, meu caro Se na dor, nos pa í -
ses al ta men te de sen vol vi dos – Fran ça, Ingla ter ra,
Ale ma nha, Su í ça –, nes ses pa í ses não há mais
aque le afã de lu tar pela vida, por que o fi lho nas ce e
os pais já sa bem qual o seu des ti no. O bom mes mo
é vi ver no Bra sil ou em pa í ses se me lhan tes ao nos -
so, para que to dos se con ven çam de que cada bra -
si le i ro tem um pa pel a de sen vol ver, no sen ti do de
trans for mar esta Na ção, hoje cons ti tu í da de 170 mi -
lhões de bra si le i ros, e, ao mes mo tem po, de sa fi a do -
ra, a 48ª na ção em in di ca do res so ci a is ne ga ti vos.
Seja como for, que ro trans mi tir a V. Exª a opor tu ni -
da de de tra zer a de ba te este tema que efe ti va men te 
pre o cu pa pro fun da men te, dra ma ti ca men te, a fa mí lia 
bra si le i ra. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra -
de ço a V. Exª. Não há dú vi da de que não há nin -
guém aqui nes ta Casa e não há nin guém em qual -
quer lar bra si le i ro que não co nhe ça um caso como
esse que V. Exª está sa li en tan do, tal vez não tão gra -
ve, a pon to de ma tar os pró pri os pais, mas numa es -
ca la que, mu i tas ve zes, ter mi na nis so.

Essas en ti da des man ti das por ins ti tu i ções re li -
gi o sas re a li zam um dos tra ba lhos vo lun tá ri os mais
es pe ta cu la res que co nhe ço. Esta mos co me çan do a
de sen vol ver esse es for ço do tra ba lho vo lun tá rio,
ago ra, no Bra sil, mas, nos pa í ses de sen vol vi dos,
isso já exis te há mu i to tem po. 

Já con tei aqui que, quan do fui Go ver na dor, fui a
Chi ca go e ve ri fi quei que lá, para cada bom be i ro ofi ci al 
pago pelo Go ver no, há vin te que são vo lun tá ri os, que
fi ze ram es tu dos. São mé di cos, ad vo ga dos, em pre sá -
ri os, tra ba lha do res que têm a sua pro fis são, mas que
têm no por ta-malas do seu car ro tudo o que é ne ces -
sá rio e uma co mu ni ca ção di re ta quan do é pre ci so.

É que Chi ca go é uma ci da de que se trans for -
mou. Era uma ci da de an ti ga, re vo lu ci o na ri a men te
trans for ma da em uma ci da de nova, mas mu i tas ve -
zes man ten do a par te ve lha. E lá pe las tan tas, de
vez em quan do, apa re ce um in cên dio de quar te i rão
que dura não sei quan to tem po. Mas isso é lá de vez 
em quan do, de dois em dois anos, de três em três
anos, de ano em ano. E não po de ri am man ter um
ba ta lhão de 200 bom be i ros quan do di a ri a men te pre -
ci sam de dez, de i xan do 190 pa ra dos por um, dois
anos. Então, lá es tão os vo lun tá ri os, que fa zem isso
com or gu lho, com sa tis fa ção e com ad mi ra ção. 

O tra ba lho des sas co mu ni da des, os qua is te -
nho pre sen ci a do, não tem pre ço. Em pri me i ro lu gar,
por que é fe i to com amor, com ca ri nho e com afe to.

Fi quei ali na Igre ja. Mi nha mu lher foi le var por -
que a mé di ca dela ti nha pena da se nho ra que lhe
pres ta va ser vi ço cujo fi lho es ta va pra ti ca men te de -
sa pa re cen do na dro ga. E fa lan do com a em pre ga da
e com a mé di ca... Foi a mi nha mu lher, foi a em pre -
ga da e foi a mé di ca, e le va ram o guri. E fui jun to. E
fi quei das sete até não sei que ho ras olhan do aque -
le tra ba lho. Du zen tas, tre zen tas pes so as que se di vi -
dem como se fos se um hos pi tal de te ra pia ocu pa ci o -
nal. Tudo es pon tâ neo. Ge ral men te, al guém que já
teve um fi lho dro ga do ou al guém que co nhe ce a
ques tão. E as pes so as se di vi dem: ”Estes aqui vão à 
casa do pai para con ver sar com ele; es tes ou tros
vão ao co lé gio, para ana li sar a ques tão lá; es tes
aqui fi cam en car re ga dos do ra paz“.
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Nes sa di vi são de ati vi da des, os ca sa is dão
dois dias por se ma na, gra tu i ta men te, de tem po in te -
gral de amor e de ca ri nho, às ve zes le van do es sas
pes so as para fa zer a re fe i ção na sua casa, para dor -
mir na sua casa nos in ter va los de re cu pe ra ção, en -
tre a en tra da e a sa í da da fa zen da. Dali, eles vão
para a fa zen da, que é man ti da só com ca ri da de.

Na se ma na que vem, te nho um en con tro mar -
ca do com o Go ver na dor de Bra sí lia. E cre io que S.
Exª aju da rá em al gu mas ne ces si da des. Essa fa zen -
da é man ti da na base da ca ri da de. Quem pode paga 
um sa lá rio; pode ser rico ou mi li o ná rio que não paga 
mais do que um sa lá rio. Quem não pode não paga
nada. E ali eles vi vem o ver da de i ro sen ti men to, tal
como se fora nos pri mór di os do cris ti a nis mo, como se 
fala tan to hoje na Se ma na San ta. To dos são igua is.
Não in te res sa se o pai é rico ou se é po bre, se ele é
isso ou é aqui lo; não in te res sam os de li tos que ele te -
nha co me ti do; ali to dos têm a mes ma chan ce e ali um
vi gia o ou tro.

Fico im pres si o na do, por que não é uma co i sa
de on tem, não é por que sou cris tão que es tou aqui.
É uma re a li da de que a im pren sa toda pu bli ca, de
que esta tem sido a fór mu la para os jo vens re cu a -
rem da dro ga. Eles re cu am com amor, com ca ri nho,
com afe to, com a ima gem de Deus, com a ima gem
es pi ri tu al, ti ran do aque la bru ta li da de a que a dro ga
leva, aque la fe li ci da de mo men tâ nea, mas aque la ri -
gi dez de sen ti men to que às ve zes ter mi na ma tan do
os pró pri os fa mi li a res. E aos pou cos ele vai se res -
pe i tan do, olhan do o ou tro lado, ven do que a vida
ofe re ce no vos ho ri zon tes. Pes so as que nun ca se de -
ram con ta de cer tos de ta lhes da vida, pois a úni ca
co i sa que fa zi am era che gar no mer ca di nho e com -
prar o que pre ci sa vam, en tão pas sam a plan tar a
ver du ra, co lher o to ma te, des cas car a ba ta ta, fri tar o 
bife, fa zer o ca fe zi nho, la var a lou ça, ar ru mar a
cama, la var a rou pa, sen tar de po is do jan tar, em
roda, para can tar mú si cas ale gres, vi ver um cli ma di -
fe ren te, de amor, de afe to, de ca ri nho e de res pe i to!

Di zem os psi qui a tras e os ho mens que tra tam
de vi ci a dos em dro ga que essa tem sido a fór mu la
pela qual 30% dos de pen den tes a têm de i xa do. E
me di zia um mé di co de São Pa u lo: ”Aqui no meu ga -
bi ne te, pra ti ca men te nin guém a de i xa. Tra to, cu i do,
mas nin guém de i xa. Se me pe di rem para in di car, no
mun do in te i ro, qual é a me lhor ins ti tu i ção para re sol -
ver o pro ble ma, não sa be rei fa zê-lo. Só in di co quan -
do gen te rica me pede, quan do há al guém da fa mí lia 
em uma fase exa ge ra da de lou cu ra. Enca mi nho a
uma ins ti tu i ção des sas é lá é fe i ta uma la va gem ge -

ral. A pes soa é pre pa ra da para vol tar, mas não é re -
e du ca da, con ti nua a mes ma e, um tem po de po is,
aca ba vol tan do“.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de tem como ob je ti -
vo le van tar um tema para ser dis cu ti do, e não es go -
tá-lo. No mo men to, to das as Igre jas cris tãs, em to -
das as rá di os e te le vi sões que pos su em, em to das
as re u niões, cul tos e se mi ná ri os que re a li zam dis cu -
tem o tema. Cre io que, na His tó ria do Bra sil, nun ca
se de ba teu tan to o as sun to quan to nes ses 40 dias
que ter mi na rão no do min go. No en tan to, esse pe río -
do não de ve ria ter mi nar. Pen so que o Sr. Pa u lo Re -
na to, Mi nis tro da Edu ca ção, de ve ria for mu lar um de -
ba te. Não falo so bre a par ti ci pa ção do Go ver no, pois 
não há nem como so nhar, atu al men te, com a par ti ci -
pa ção go ver na men tal. O Go ver no não tem con di -
ções de man ter a Fe bem: gas ta até R$5 mil por mês 
para trans for mar uma cri an ça numa fera. É cla ro que 
ja ma is po de re mos pe dir que o Go ver no par ti ci pe
como ins ti tu i ção num tra ba lho como esse, mas que
pode, pode. O Go ver no po de ria fa zer con vê nio com
ins ti tu i ções exis ten tes, es ti pu lan do, por exem plo,
que aque la que aten de 50 cri an ças re ce be ria mais
para aten der 200 cri an ças. E isso ocor re ria prin ci -
pal men te com es sas ins ti tu i ções que acre di to são
im por tan tes, por que não há uma pes soa de ter mi na -
da que es te ja à fren te do tra ba lho: não é um po lí ti co, 
mas, sim, a so ci e da de – não sei se es tou sen do cla -
ro –, um con jun to de pes so as anô ni mas que es tão
ali na base.

Por isso, Sr. Pre si den te, peço a pu bli ca ção
des sa car ti lha. Não sei se isso é ab sur do, mas a
Mesa de ci de. Nos anos pas sa dos, fiz o mes mo pe di -
do e, du ran te três anos, o Se na do pu bli cou essa
car ti lha fe i ta pela CNBB e dis tri bu í da den tro da Igre -
ja – lem bra-se dis so, Se na dor Anto nio Car los? – e
en vi ou-a para as es co las, para que de ba tes sem,
dis cu tis sem, ana li sas sem o seu con te ú do.

Então, Sr. Pre si den te, en tre go a car ti lha a V.
Exª e, den tro do pos sí vel, peço sua trans cri ção nos
Ana is do Se na do  que é um di re i to que te nho. Pe di -
ria tam bém que le vas se o as sun to à Mesa para que
ana li sas se a vi a bi li da de de, em con jun to com o Mi -
nis té rio da Edu ca ção, o Se na do dis tri bu ir essa car ti -
lha nas es co las se cun dá ri as bra si le i ras e até nas
uni ver si da des, para que se con ti nue esse de ba te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
DISCURSO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pe dro Si mon, o dis cur so de V. Exª tem re al men te pro -
fun di da de, pelo tema que abor da.

A Mesa re co lhe a so li ci ta ção de V. Exª e pro me te
não ape nas man dar trans cre ver nos Ana is da Casa o li -
vro que nos ofe re ce como pro por, numa pró xi ma re u -
nião, a pu bli ca ção dele pela grá fi ca do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, por vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res Fran ce li no
Pe re i ra e Pe dro Si mon, sa bia que a Se ma na San ta
se ria pou co fre qüen ta da pe los meus emi nen tes Co le -
gas; en tre tan to, não sa bia que se ria tão pou co – como 
hoje – fre qüen ta da pe los ilus tres Se na do res. Des sa
ma ne i ra, con gra tu lo-me com os Se na do res pre sen tes 
e, em par ti cu lar, com V. Exª.



Vim à tri bu na por dois mo ti vos. Pri me i ra men te,
era meu pro pó si to apar te ar o Se na dor José Ro ber to
Arru da, para em pres tar-lhe a mi nha so li da ri e da de
nas acu sa ções que uma re vis ta de pou co cré di to fez a 
sua pes soa, re fe rin do-se à tal “lis ta” dos vo tos da cas -
sa ção do Se na dor Luiz Este vão.

Em ver da de, ini ci al men te, a re vis ta di zia que dois
fun ci o ná ri os ti nham me en tre gue essa lis ta e que ti nha
até uma gra va ção de um fun ci o ná rio. Isso era to tal men -
te fal so, como fal sa é ago ra a in tro du ção no epi só dio do
Se na dor José Ro ber to Arru da. Cabe a S. Exª fa zer a
sua de fe sa, mas a mim cabe dar o tes te mu nho, tes te -
mu nho como Pre si den te do Se na do à épo ca e tes te mu -
nho como seu co le ga e com pa nhe i ro nes ta Casa.

Então, que ro des men tir ca te go ri ca men te qual -
quer afir ma ti va em re la ção ao que pu bli cou a tal re vis -
ta, in clu si ve em re la ção à es co lha da no tá vel fun ci o -
ná ria Re gi na Bor ges para di re to ra do Pro da sen. Ela
foi es co lhi da por mais de dois ter ços de seus co le gas
para pre si dir o ór gão. Ape nas cum pri, de mo cra ti ca -
men te, a von ta de dos fun ci o ná ri os do ór gão que ela
pas sou a di ri gir. Por tan to, nada so bre este as sun to
apre sen ta do pela re vis ta tem fo ros de ver da de.

Ago ra, Sr. Pre si den te, vou ao as sun to que re al -
men te me traz à tri bu na. 

Cál cu los con ser va do res já apon tam para R$1
bi lhão o vo lu me de re cur sos pú bli cos rou ba dos pela
qua dri lha que vem as sal tan do há anos a SUDAM.

As de nún ci as de no vos es cân da los e a con fir -
ma ção de no mes de pes so as en vol vi das são qua se
diá ri as. As ci fras en vol vi das, de tão im pres si o nan tes,
exi gem que fa ça mos al gu mas com pa ra ções para me -
lhor en ten der mos. 

Se o Go ver no Fe de ral des ti nas se es ses re cur -
sos para a cons tru ção de ca sas po pu la res, apro xi ma -
da men te 67 mil fa mí li as se ri am be ne fi ci a das. Per to de 
350 mil bra si le i ros te ri am uma casa para mo rar.

Este R$1 bi lhão – re pi to, acho que o rom bo pas -
sa mu i to des se va lor –equi va le a 25% de tudo o que
se de ve rá ar re ca dar anu al men te com a CPMF para o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.

Este R$1 bi lhão re pre sen ta, se gun do cál cu los do
Sin di ca to Na ci o nal dos Au di to res Fis ca is da Re ce i ta Fe -
de ral, me ta de do que a so ci e da de de i xa ria de pa gar de
im pos to se fos se cor ri gi da a ta be la do Impos to de Ren -
da – me di da po pu lar e sé ria que acho que deve ser as -
sun to pre do mi nan te nas duas Ca sas do Con gres so.

Essas com pa ra ções, fiz ape nas fo lhe an do os
jor na is de hoje, pela ma nhã. Esses mes mos jor na is
mos tram que o Go ver no se gue a sua luta para ar re ca -
dar, para gas tar me lhor, di zem. Não pode, por ou tro
lado, gas tar me lhor e não im pe dir os fur tos.

Sr. Pre si den te, ilus tres Se na do ras e Se na do res, 
o úl ti mo fim-de-semana no va men te foi pró di go em de -

nún ci as so bre a SUDAM, de nún ci as que eu, em pri -
me i ro lu gar, aqui as pro cla mei.

A re vis ta Veja, por exem plo, pu bli cou ma té ria in -
ti tu la da ”Abriu-se o co vil da SUDAM“, que fala das in -
ves ti ga ções que a Po lí cia Fe de ral vem fa zen do no
Pará. Se gun do a Po lí cia Fe de ral, so men te três es cri -
tó ri os de Be lém – três! –, te ri am ar re ca do R$380 mi -
lhões da SUDAM – e pla ne ja vam che gar a R$1,5 bi -
lhão. So men te três es cri tó ri os!

Ain da se gun do a Po lí cia Fe de ral, o De pu ta do
Fe de ral José Pri an te, Vi ce-Presidente do PMDB do
Pará e pri mo do Se na dor Ja der Bar ba lho, man ti nha
ne gó ci os ilí ci tos com a qua dri lha. O pró prio Se na dor
Ja der, con for me apu rou a Po lí cia Fe de ral, te ria tido
sua ele i ção à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral – a esta 
nos sa Casa, pre si di da com tan ta dig ni da de pelo Se -
na dor Edi son Lo bão –, Sras e Srs. Se na do res, fes te ja -
da pela ban di da gem da SUDAM.

Ve jam este tre cho do re la tó rio: 

Ge ral do Pin to da Sil va e Ri nal do Jan sen 
Cu trim (dono de um es cri tó rio que mon ta pro -
je tos para a Su dam, como o GPS, de Pin to
da Sil va) co men tam vá ri as ve zes que a ele i -
ção de Ja der foi boa para eles“. As fi tas tam -
bém mos tram que ali a dos po lí ti cos do se na -
dor fi ze ram cam pa nha no Pará com di nhe i ro
des vi a do da Su dam. É o caso dos ir mãos So -
a res, que ele ge ram o pre fe i to de Alta mi ra na
úl ti ma ele i ção mu ni ci pal. Num diá lo go, re gis -
tra do em fita de 21 de se tem bro, um dos ir -
mãos So a res, Ro mil do, fala de sua ur gên cia
em re ce ber da Su dam para aze i tar o ca i xa da 
cam pa nha. ”Esse di nhe i ro tem que sair an tes
da cam pa nha, por que uma par te dele eu ar -
ru mei para a cam pa nha, en ten deu?“

Sras e Srs. Se na do res, cla ro que há ain da mu i to
que apu rar. 

Mas já pas sa, de lon ge, da hora de pu nir. E pu nir 
com ri gor. Exem plar men te. 

A pre sen ça da Cor re ge do ra, Drª Anadyr Men don -
ça Ro dri gues, pe las suas en tre vis tas, re pre sen ta uma
es pe ran ça de que o as sun to seja apro fun da do e de que
che gue mos, ain da, a ou tros be ne fi ciá ri os da cor rup ção
que se man têm es con di dos no ano ni ma to, na ma i o ria
das ve zes aco ber ta dos por la ran jas e in ter me diá ri os.
São pes so as ou pre pos tos de pes so as que san gram o
Erá rio, não per mi tin do que este País en tre numa fase de 
di mi nu i ção das de si gual da des so ci a is tão fla gran tes,
con for me ates tou o IBGE re cen te men te. 

Te mos fe i to tudo o que se tem apre sen ta do ao
nos so al can ce, mas não dis po mos das ar mas de que
o Go ver no dis põe para uti li zar em be ne fí cio do País e
con tra a cor rup ção. Con ta mos com a sua atu a ção, es -



pe ci al men te ago ra, com a cri a ção da Cor re ge do -
ria-Geral da União. 

Não adi an tam mais pa la vras ape nas, di zer que é
ho nes to. Tem é que ha ver ho nes ti da de com ple ta no Go -
ver no. Adi an ta a ação. E é o que to dos nós es pe ra mos
des te novo ór gão, que pre ci sa rá, além do po der já de -
cla ra do, de uma es tru tu ra ca paz de exa mi nar tan tas
ocor rên ci as de li tu o sas, pois, caso con trá rio, ao fi nal do
Go ver no, tudo con ti nu a rá como está hoje, ou seja, nin -
guém será pu ni do e o Go ver no não vai res sar cir os bi -
lhões e bi lhões que es tão sa in do dos ór gãos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, que i ram ou não, te mos o cré di to
de ter ad ver ti do, há mu i to tem po, o Exe cu ti vo para os
pro ble mas tão gra ves en vol ven do não só os ad mi nis -
tra do res da SUDAM como tam bém os do DNER, dos
por tos do País, prin ci pal men te o de San tos e da Ba -
hia, além de tan tas ou tras ir re gu la ri da des.

A Na ção está an si o sa por pro vi dên ci as, e os po -
lí ti cos, mais ain da, por re cu pe rar a cre di bi li da de per -
di da e ame a ça da pela ina ção dos que têm o de ver de
pu nir os só ci os do Erá rio e os si ba ri tas do nos so Bra -
sil. O re ca do da so ci e da de é cla ro: bas ta de cor rup ção 
e im pu ni da de.

Sr. Pre si den te, ain da há pou co ou via a en tre vis -
ta do Mi nis tro da Inte gra ção Re gi o nal. Lou vo a in dig -
na ção do nos so Co le ga, hoje Mi nis tro, mas é tris te
ou vir do Mi nis tro que a SUDAM – que de nun ci ei aqui
com tan tas bri gas em ple ná rio – é uma po dri dão e
que só tem ban di dos, e que o lixo não era dele, ele era 
o li xe i ro! Per gun to ao Mi nis tro – e é isso que Na ção
quer sa ber – qua is são os res pon sá ve is e que pro du -
zem esse lixo que ele diz es tar lim pan do, e acre di to
que esse seja o seu de se jo.

Qu e re mos sa ber em que mãos es ti ve ram ou es tão
es ses ór gãos pú bli cos, qua is fo ram os be ne fi ciá ri os e a
quem são eles li ga dos. Isso é que é im por tan te sa ber,
para que não ve nha a acon te cer, como re cen te men te
acon te ceu, no caso do Ban pa rá  que não está pres cri to ,
em que os Pro cu ra do res di zem: ”Há im pro bi da de, mas
não sa be mos quem a pra ti cou“. Não, o Bra sil não ace i ta
isso. Tem de sa ber quem as pra ti cou, tem que pu nir
quem as pra ti cou, por que, fora daí, va mos con ti nu ar na
mes ma si tu a ção em que hoje nos en con tra mos.

Che gou-se a um pon to, Sr. Pre si den te, em que
não é pos sí vel mais to le rar. Te nho cer te za de que o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sabe dis so. E te nha
ou não CPI – e Sua Exce lên cia se adi an ta, atra vés da
Cor re ge do ria, à CPI , mas não para ocul tar al gu ma
co i sa, mas para mos trar ao povo es sas co i sas. A Cor -
re ge do ria só terá sen ti do se as sim tra ba lhar; fora daí,
evi den te men te não terá sen ti do.

Como dis se ain da há pou co, cre io na Pro cu ra do ra 
es co lhi da para Cor re ge do ra. As suas opi niões são sen -
sa tas e to dos que a co nhe cem sem pre pro cla mam a
sua de cên cia e ho nes ti da de. Entre tan to, é pre ci so que
haja ce le ri da de. Não po de mos che gar no ple i to ele i to ral

com acu sa ções in fun da das ou com acu sa ções que fo -
ram fun da das e que não fo ram pro va das por que o Go -
ver no não quis. Não; te mos que che gar no ple i to do pró -
xi mo ano, di zen do qua is são os res pon sá ve is, qua is os
que le va ram al guém que não po de ria exer cer a ca de i ra
que V. Exª está exer cen do na Pre si dên cia do Se na do.
Te mos que che gar pron tos, prin ci pal men te – o que não
é o meu caso – os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca. Eles te rão que jus ti fi car pe ran te o povo por que vo ta -
ram em A ou em B.

Daí por que acho que to dos têm pres sa, mas
quem mais deve ter pres sa deve ser o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Não há uma des cren ça nos 
seus pro pó si tos de ho nes ti da de, mas há um de se jo
de que o Go ver no atue mais ce le re men te nes ses ca -
sos, para que pos sa mos di zer à Na ção que a cor rup -
ção tem sido ba ni da do País. Se não con se guir mos
tudo, va mos con se guir aqui lo que já vi mos, essa que
está à vis ta de to dos, que não pre ci sa se quer pro cla -
mar, que a im pren sa que aí está sabe e todo dia pu bli -
ca, mas que, in fe liz men te, vai can sar de pu bli car e to -
dos os be ne fi ciá ri os vão es pe rar que ela se can se,
para se ve rem li vres das gar ras da Jus ti ça, onde eles
de ve ri am ser pu ni dos exem plar men te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na na 
con fi an ça de que a Cor re ge do ria será um ór gão para
atu ar em be ne fí cio do País pela mo ra li da de pú bli ca.
Mas se não for, será um pon to ne ga ti vo da Admi nis -
tra ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Nin guém
po de rá che gar bem ao fi nal do Go ver no, se não ti ver
es cla re ci do to dos es ses as sun tos que vi e ram à ba i la
e que são do seu de ver es cla re cer.

Nes se caso do Ban pa rá, o Ban co Cen tral tem gra -
ves e gran des res pon sa bi li da des. Sou ami go pes so al
do Pre si den te Armí nio Fra ga, mas não o isen to de cul pa 
com es sas de ci sões, que pa re cem com bi na das, para
que não se apu re tudo o que ocor reu em 1984.

Não há pres cri ção para cri mes des sa or dem.
Uma pres cri ção que não aca ba rá nun ca é a pres cri -
ção mo ral. A pres cri ção mo ral exis ti rá sem pre. E cada
um de nós que faz po lí ti ca tem o de ver de apre sen -
tar-se ao seu ele i to ra do di zen do que foi in jus ti ça do
por al gu ma acu sa ção. Mas aque les que não pu de rem 
fa zer isso, não de vem mais ter co ra gem de se apre -
sen tar ao ele i tor bra si le i ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, va mos con ti nu ar e va -
mos fa zer tam bém do Se na do um ór gão que luta pela
fis ca li za ção dos ór gãos pú bli cos, e va mos dar tam -
bém o exem plo nes ta Casa – co i sa que in fe liz men te
não está acon te cen do na ou tra – de que so mos
exem pla res no cum pri men to dos nos sos de ve res.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

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 187, DE 2001

Re quer a ma ni fes ta ção de Voto de
Con gra tu la ções em ho me na gem ao 110º
ani ver sá rio do “Jor nal do Bra sil”.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Já der Bar ba lho,

Com fun da men to no dis pos to no ar ti go 222 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a
ma ni fes ta ção des ta Casa de Voto de Con gra tu la ções
em ho me na gem ao 110º ani ver sá rio do Jor nal do
Bra sil.

Jus ti fi ca ção

Vi ve mos uma épo ca em que a in for ma ção ad -
qui re a cada dia ma i or im por tân cia na vida das pes so -
as, das em pre sas e dos go ver nos. As no vas tec no lo -
gi as da co mu ni ca ção le vam a in for ma ção de um can -
to a ou tro do pla ne ta, em ques tão de se gun dos, de
for ma qua se ins tan tâ nea. E a re per cus são é ime di a ta, 
para o bem e para o mal.

Mas, se do pon to de vis ta da tec no lo gia a mu -
dan ça é tão sig ni fi ca ti va, os prin cí pi os éti cos fun da -
men ta is que de vem nor te ar uma im pren sa li vre e res -
pon sá vel per ma ne cem os mes mos. O di re i to de in for -
mar e ser in for ma do so bre o que se pas sa no país e
no mun do, deve ser exer ci do li vre men te, sem pres -
sões de qual quer na tu re za, se jam eco nô mi cas, po lí ti -
cas ou ide o ló gi cas. Qu an do a im pren sa fa lha no cum -
pri men to des se prin cí pio éti co fun da men tal, a ci da da -
nia fica va zia de con te ú do.

Nes se con tex to, que ro pa ra be ni zar o Jor nal do
Bra sil, ór gão cen te ná rio da im pren sa na ci o nal, que
co me mo ra hoje 110 anos de fun da ção. Mu i tos bra si -
le i ros ilus tres es cre ve ram em suas pá gi nas. O JB deu
abri go a mu i tos jor na lis tas re no ma dos como Luiz Fer -
nan do Ve rís si mo, Car los Cha gas, Car los Cas te lo
Bran co, que foi o me lhor de nos sos cro nis tas po lí ti -
cos, e o ma i or de to dos – Bar bo sa Lima So bri nho –
que trans cen deu as fron te i ras do jor na lis mo para se
tor nar em uma re fe rên cia na ci o nal de ci da da nia, bra -
si li da de e amor ao País.

Pa ra béns ao JB, nes sa nova fase. Que ela re -
pre sen te um mar co de afir ma ção dos va lo res mais

ca ros da im pren sa bra si le i ra. Pa ra béns pe los 110
anos, que hoje se co me mo ram, e su ces so pro fis si o -
nal ao jor nal, sua di re ção e seus pro fis si o na is.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 2001. – Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to do Sr. Se na dor Pe dro Si mon en vi a do à Mesa,
re quer pe di do de ma ni fes ta ção de voto de con gra tu la -
ções em ho me na gem ao 71º ani ver sá rio do Jor nal
do Bra sil.

O re que ri men to que aca ba de ser lido será vo ta -
do na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria des ta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Ade mir Andra de, João Alber to Sou za,
Car los Pa tro cí nio e Lú cio Alcân ta ra 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. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Nes ta opor tu ni da -
de, como Par la men tar da Ama zô nia, ve nho tra zer
mais uma pre o cu pa ção com a mi nha re gião, que é a
mais rica em re cur sos na tu ra is e tem a pior as sis tên -
cia pres ta da pelo Po der Pú bli co. Essa con tra di ção
tem ge ra do o des per dí cio des sa ri que za, seja pelo
seu uso ina de qua do, que bran do o ci clo de re pro du -
ção e re po si ção da na tu re za, seja pelo con tra ban do e
eva são de re cur sos, de i xan do para os ama zô ni das a
de vas ta ção e a mi sé ria. 

Um bom exem plo dis so é o que pu bli cou o jor nal 
O Li be ral, de Be lém do Pará, na edi ção de 11 de fe -
ve re i ro úl ti mo, sob o tí tu lo: “Con tra ban do está ame a -
çan do de ex tin ção pe i xes da Ama zô nia. Em apro xi -
ma da men te 15 anos, pe i xes como o su ru bim, ca pa ra -
ri e a pi ra mu ta ba po dem de sa pa re cer dos rios da
Ama zô nia, prin ci pal men te na ba cia do So li mões. A
cada ano, 15 mil to ne la das des sas es pé ci es es tão
sen do con tra ban de a das para a Co lôm bia e de po is re -
ex por ta das para a Eu ro pa e Esta dos Uni dos”.

Tra ta-se de mais uma das inú me ras ir re gu la ri da -
des e cri mes que ocor rem di a ri a men te con tra o pa tri -
mô nio da Ama zô nia.

De ze nas de ca mi nhões trans por tam di a ri a men -
te, de for ma clan des ti na, to ne la das e to ne la das de
pe i xes bra si le i ros para a Co lôm bia, con for me a pu bli -
ca ção do jor nal que re pro duz de nún cia do pes qui sa -
dor Hi ros hi Noda, Vi ce-Diretor do Insti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas da Ama zô nia (Inpa).



Essas agres sões ao meio am bi en te da Ama zô -
nia en vol vem mu i tas ou tras es pé ci es de ani ma is e ve -
ge ta is, fa zen do com que mu i tas es pé ci es ve nham a
de sa pa re cer em al guns anos.

Os con tra ban dis tas – al guns dis far ça dos de
pes qui sa do res, tu ris tas, ci en tis tas e re li gi o sos es tran -
ge i ros – es tão le van do para o ex te ri or plan tas, se -
men tes, in se tos, es cor piões, sa pos, co bras e ma te ri al 
genético da Flo res ta Ama zô ni ca. Assim, como não há
uma fis ca li za ção ri go ro sa para a pro te ção da bi o di ver si -
da de ama zô ni ca, as sis ti mos a sa í da des con tro la da de
todo tipo de ma te ri al ge né ti co da flo res ta para o es tran -
ge i ro, o que sig ni fi ca um gran de ris co para o Bra sil de
per der o con tro le de seu pa tri mô nio ge né ti co, que cer ta -
men te irá para la bo ra tó ri os es tran ge i ros, que nos obri -
ga rão a pa gar mi lhões de dó la res em ro yal ti es, ven den -
do aqui me di ca men tos a pre ços ab sur dos.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que até mes mo o
co nhe ci men to dos in dí ge nas so bre nos sas plan tas
está sen do le va do por es tran ge i ros, o que lhes per mi -
te mais tar de fa bri car me di ca men tos par tin do do prin -
cí pio ati vo das plan tas me di ci na is da Ama zô nia, re -
pre sen tan do mi lhões em eco no mia no pro ces so de
pes qui sa. 

Sa i bam, Srªs e Srs. Se na do res, que o pro ces so
para cri a ção de um novo re mé dio con so me in ves ti -
men tos na or dem de US$350 mi lhões, con su mi dos
qua se que to tal men te na fase de pes qui sa. O co nhe -
ci men to pré vio de um prin cí pio ati vo pode sig ni fi car
cer ca de 80% de eco no mia nos gas tos com pes qui sa. 
Daí o gran de va lor do co nhe ci men to de nos sas po pu -
la ções tra di ci o na is, in dí ge nas e ca bo clas.

Plan tas e ani ma is da Flo res ta Ama zô ni ca es tão
sen do des vi a dos e con tra ban de a dos para os Esta dos 
Uni dos e Eu ro pa, em be ne fí cio das in dús tri as far ma -
cêu ti ca, têx til, cos mé ti ca e de ali men tos dos pa í ses
de sen vol vi dos.

O Bra sil não par ti ci pa dos lu cros des sas in dús -
tri as mi li o ná ri as e per de di vi sas que po de ri am con tri -
bu ir para nos so de sen vol vi men to, para não fa lar mos
do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, que fica
todo em po der do mo no pó lio es ta be le ci do pe los pa í -
ses ri cos.

Essas de nún ci as não são ra ras. É co mum ver -
mos nos jor na is, no tí ci as de apre en são de exem pla -
res de nos sa fa u na e nos sa flo ra nas ba ga gens de tu -
ris tas es tran ge i ros, pela po lí cia fe de ral. E essa é só
uma for ma gros se i ra da prá ti ca, que se con ven ci o nou
a cha mar de bi o pi ra ta ria, que em bo ra sen do cri me,
ain da é mal de fi ni da em nos sa le gis la ção.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to apu rou, em 1998, vá ri as de nún -
ci as de bi o pi ra ta ria, ten do en ca mi nha do o seu re la tó -
rio fi nal ao Mi nis té rio Pú bli co.

O Re la tó rio da CPI cons ta tou que o prin ci pal
con tra ban do de ma te ri al ge né ti co se dá pela via ins ti -
tu ci o nal. Os con vê ni os com en ti da des de pes qui sas
es tran ge i ras re pre sen tam ver da de i ras ca i xas-pretas,
que per mi tem a sa í da in dis cri mi na da de amos tras de
ma te ri al ge né ti co e da dos, fa ci li tan do até mes mo a bi -
o pi ra ta ria.

A Ama zô nia é ví ti ma da ação pre da tó ria não ape -
nas de es tran ge i ros, mas tam bém de bra si le i ros que
não têm o sen so de ra ci o na li da de nem de pa tri o tis mo.

Me nos de 1% das ver bas de pes qui sa ci en tí fi ca
e tec no ló gi ca no Bra sil é des ti na do à Re gião Nor te,
que re ce beu ape nas 3,3% do to tal de bol sas de es tu -
dos de mes tra do e dou to ra do con ce di das pelo CNPq,
em 1998. Isso co lo ca nos sas ins ti tu i ções como ver da -
de i ras re féns de re cur sos e par ce ri as es tran ge i ras.

Nas pes qui sas re a li za das em par ce ria com en ti -
da des es tran ge i ras, não há pa ri da de en tre o nú me ro
de ci en tis tas es tran ge i ros e bra si le i ros. Mu i tas ve zes,
a pes qui sa é con du zi da qua se que ex clu si va men te
por es tran ge i ros, que têm toda a li ber da de para en trar 
e sair do País, como bem en ten dem, le van do amos -
tras de ma te ri al ge né ti co, sem o de vi do con tro le.

Um dos ca sos mais co nhe ci dos de bi o pi ra ta ria é 
o do tche co na tu ra li za do ame ri ca no Mi lan Hra -
brovsky, co le ci o na dor de be sou ros e ali ci a dor das po -
pu la ções ri be i ri nhas, que du ran te mu i tos anos par ti ci -
pou como es ta giá rio do Pro je to Di nâ mi ca Bi o ló gi ca
de Frag men tos Flo res ta is (PDBFF), um con vê nio do
Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia (Inpa)
com o Insti tu to Smith so ni a no, dos Esta dos Uni dos.

Mu i to ma te ri al ge né ti co é en vi a do ao ex te ri or,
sob o guar da-chuva des ses con vê ni os, sem que haja
uma se gu ran ça de qual quer be ne fí cio para o Bra sil e
para a Ama zô nia, cons ti tu in do o que se po de ria cha -
mar de um bi o pre sen te, uma dá di va aos pa í ses ri cos.

Ou tro as sun to que pre ci sa ser es cla re ci do é um
con vê nio dan do ex clu si vi da de so bre a ge ra ção de
pro du tos a par tir de mi cror ga nis mos, fun gos e plan tas 
ama zô ni cas ao la bo ra tó rio es tran ge i ro No var tis Phar -
ma AG, da Su í ça, fir ma do com a Asso ci a ção Bra si le i -
ra para o Uso Sus ten tá vel da Bi o di ver si da de da Ama -
zô nia (Bi o a ma zô nia). 

A bi o pi ra ta ria pra ti ca da por al guns pes qui sa do -
res e co le ci o na do res da Eu ro pa e Esta dos Uni dos,
além dos gra ves pre ju í zos eco nô mi cos e so ci a is para
a Ama zô nia, po de rá pro du zir ver da de i ro de sas tre
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eco ló gi co, pois es pé ci es bi o ló gi cas de al tís si mo va lor
co mer ci al no ex te ri or es tão sen do ca ça das de ma ne i -
ra pre da tó ria, a pon to de pro vo car o ris co de ex tin ção
des sas es pé ci es nos pró xi mos anos.

To da via, Sr. Pre si den te, isso é pou co quan do
com pa ra do ao in te res se da gran de in dús tria far ma -
cêu ti ca, que uti li za a ri que za da bi o di ver si da de ama -
zô ni ca para pes qui sas de DNA, ge né ti ca e bi o lo gia
mo le cu lar, sem nada res ti tu ir à Na ção bra si le i ra.

Tudo isso de mons tra a omis são do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so em re la ção à Ama zô nia, 
fa ci li tan do e até es ti mu lan do a ação pre da tó ria de to -
dos os ti pos de pi ra tas es tran ge i ros. 

O Go ver no Fe de ral não cum pre o que lhe com pe -
te. Até os dias de hoje não foi re gu la men ta do os dis po si -
ti vos da Con ven ção da Bi o di ver si da de que tra ta da so -
be ra nia dos pa í ses so bre os seus re cur sos ge né ti cos. O 
Pro je to de Lei de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que 
bus ca re gu la men tar o aces so aos re cur sos ge né ti cos,
foi apro va da no Se na do, com um subs ti tu ti vo do Se na -
dor Osmar Dias e, a mais de dois anos está pra ti ca men -
te pa ra do na Câ ma ra dos De pu ta dos. Na ver da de, o
Go ver no não de mons tra o in te res se em uma re gu la -
men ta ção ade qua da do aces so aos re cur sos ge né ti cos, 
fa tor fun da men tal para co i bir prá ti cas abu si vas em re la -
ção a esse imen so pa tri mô nio na tu ral. 

Asso cia-se a isso o não cum pri men to dos dis po -
si ti vos cons ti tu ci o na is que de ter mi nam a ado ção de
po lí ti cas que re du zam as de si gual da des re gi o na is,
re le gan do à Re gião Ama zô ni ca a um ver da de i ro
aban do no. 

É que de um lado, gran de par te das ri que zas da
Ama zô nia de sa pa re cem pela ação de con tra ban dis -
tas, tra pa ce i ros, aven tu re i ros, bi o pi ra tas e ou tros fra u -
da do res dos nos sos re cur sos mi ne ra is, ve ge ta is, ani -
ma is e de toda nos sa bi o di ver si da de. Enquan to isso,
as po pu la ções ri be i ri nhas são des pre za das pelo Go -
ver no Fe de ral, que não pres ta qual quer as sis tên cia
efe ti va: pes ca do res e ri be i ri nhos le vam uma vida mi -
se rá vel, vi vem sem con di ções sa ni tá ri as ade qua das,
com uma ren da in su fi ci en te para o sus ten to de suas
fa mí li as.

Não po de mos mais es pe rar que os or ga nis mos
in ter na ci o na is, como a Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio (OMC), tão ágil na de fe sa dos in te res ses dos
pa í ses ri cos, faça res pe i tar a Con ven ção de Bi o di ver -
si da de as si na da du ran te a ECO-92, no Rio de Ja ne i ro.

O Go ver no Fe de ral pre ci sa sair da inér cia em
que se en con tra e de fen der efe ti va men te nos sa gen -
te, nos so pa tri mô nio e nos sos re cur sos, con tra a co bi -
ça in ter na ci o nal, que pre ten de se apo de rar das ri que -

zas da Ama zô nia e de tudo de bom que exis te em
nos so Bra sil.

Para fi na li zar Sr. Pre si den te, gos ta ria de ma ni -
fes tar mi nha opi nião so bre a per ti nên cia da Co mis são 
Par la men tar de Inqué ri to que será ins ta la da nes ta
Casa para apu rar a bi o pi ra ta ria. É im por tan te que
esta Co mis são ado te como pon to de par ti da um le -
van ta men to so bre tudo o que foi apu ra do em ou tras
in ves ti ga ções já re a li za das. Isso pos si bi li ta rá uma
efe ti vi da de ma i or nos pro pó si tos des ta Co mis são e
que, des de já, que ro ma ni fes tar o meu in te gral apo io.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na pri me i ra
ter ça-feira des te mês de abril, anun ci a ram os jor na is
a de sig na ção da Pro cu ra do ra Anadyr de Men don ça
Ro dri gues para exer cer as fun ções de Cor re ge do -
ra-Geral da União. 

Uno-me aos que sa ú dam o acon te ci men to,
aliás, dois acon te ci men tos: a cri a ção das fun ções de 
Cor re ge dor-Geral da União e a de sig na ção da Pro -
cu ra do ra Anadyr de Men don ça Ro dri gues.

Vejo a ini ci a ti va com a mes ma es pe ran ça dos
mi lhões de brasi le i ros que de fen dem e aguar dam
ações efe ti vas con tra a cor rup ção. Como Re la tor da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Sis te ma Fi nan -
ce i ro, devo di zer que ex pe ri men to ami ú de a frus tra ção 
de ou vir e ler co men tá ri os e crí ti cas so bre os re sul ta -
dos mi ú dos des sa CPI. Nas ci da de fa tos con cre tos de
cor rup ção, por lar gos me ses ali men tou as ex pec ta ti -
vas de re di re ci o na men to de ca mi nhos e de cor re ção
de pos tu ras pú bli cas. Mu i to se dis cur sou, mu i to se
ou viu, mu i to se in ter ro gou. Com pro va ram-se fa tos. 

A CPI tor nou pos sí vel cons ta tar atos fra u du len -
tos e si mu la dos, en tre os qua is o voto de um Di re tor
do Ban co Cen tral, que jus ti fi cou toda a ope ra ção. 

No trans cor rer dos tra ba lhos, o Ban co Cen tral
edi tou vá ri as nor mas que al te ra ram o seu re la ci o na -
men to com o Sis te ma Fi nan ce i ro e com a Bol sa de
Mer ca do ri as & Fu tu ros. No en tan to, pou co o País ob -
te ve no que diz res pe i to à con de na ção dos cul pa dos
e à re cu pe ra ção dos re cur sos pú bli cos en vol vi dos.

Tem ra zão o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
ao se ma ni fes tar no sen ti do de que ”Nada é mais im -
por tan te nes te mo men to para o for ta le ci men to da de -
mo cra cia e o res pe i to às ins ti tu i ções re pu bli ca nas do
que com ba ter des li zes fun ci o na is, a cor rup ção e a
im pu ni da de.
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A im pu ni da de é a irmã gê mea da cor rup ção. Em
con jun to, são a hi dra que des trói a de mo cra cia.“, con -
clui o Pre si den te.

Faço vo tos que a Pro cu ra do ra Anadyr, com fun da -
men to nas ca rac te rís ti cas que pos sui, com pro va das ao
lon go de sua car re i ra pú bli ca na área do Ju di ciá rio, ca -
rac te rís ti cas de mi nu ci o si da de, sis te ma ti ci da de e se ri e -
da de ím par, de sem pe nhe com êxi to suas fun ções. 

Cre io ser de ma i or pro fi ciên cia o tra ba lho si len ci o -
so e co ti di a no, para de tec tar a cor rup ção no seu co me -
ço, do que o bri lho ho lo fo tes so bre gran des fa tos, já ma -
du ros e com ple xos por for ça da tar dia des co ber ta.

A so ci e da de está co bran do trans pa rên cia e efi -
cá cia no com ba te à cor rup ção. A lon ga lis ta de de nún -
ci as exis ten te re ve la a gra vi da de do pro ble ma e a ne -
ces si da de de ações con cre tas para es cla re cê-las,
sem dú vi da, po rém, são ne ces sá ri os ins tru men tos
para evi tar que no vas ini ci a ti vas de cor rup ção co me -
cem a vi ce jar. 

A Na ção es pe ra e pre ci sa ter con fi an ça em suas 
ins ti tu i ções e es tas, por sua vez, ne ces si tam ser efi -
ca zes na ta re fa de ge ren ci ar e pro te ger o in te res se
pú bli co. 

Faço vo tos para que efe ti va men te o País es te ja
to man do cons ciên cia de que é ne ces sá rio cri ar uma
sis te má ti ca pú bli ca de tra ba lho em con di ções de ras -
tre ar des de o nas cer a cor rup ção que cor rói a jus ti ça
e o ho ri zon te da de mo cra cia.

Mu i to obri ga do!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na 
para fa lar mais de ta lha da men te so bre uma do en ça
que é clas si fi ca da como a mais da no sa das ”en fer mi -
da des si len ci o sas“: a hi per ten são ar te ri al e que vem
sen do mo der na men te con ce i tu a da na me di ci na
como uma sín dro me ca rac te rizada pela pre sen ça de
ní ve is ten si o na is ele va dos, as so ci a dos a al te ra ções
me ta bó li cas e hor mo na is e a hi per tro fi as car día ca e
vas cu lar.

Tra ta-se de um es ta do al te ra do de sa ú de no
qual a pres são do san gue está aci ma dos ní ve is con -
si de ra dos nor ma is, isto é, com me di das aci ma de 140 
mmHg para a pres são sis tó li ca e aci ma de 90 mmHg
para a pres são di as tó li ca.

Essa do en ça ain da não tem suas ca u sas com -
ple ta men te co nhe ci das. Sa be-se, no en tan to, que al -
guns fa to res tais como he re di ta ri e da de, ele va ção da
fa i xa etá ria, obe si da de, ta ba gis mo, con su mo exa ge -
ra do de sal, se den ta ris mo, e ou tros, con tri bu em para
o apa re ci men to ou au men tam a pro ba bi li da de de
ocor rên cia da hi per ten são.

É im por tan te res sal tar que, na ma i or par te dos
ca sos, não exis te ne nhum sin to ma ou si nal da do en -
ça. Este fa tor faz com que gran de par te dos hi per ten -
sos nem sa i bam que so frem des se mal, co nhe ci do
como ”a do en ça que mata em si lên cio“.

De pen den do do es tá gio da do en ça, al guns sin -
to mas como san gra men to na sal, dor no pe i to, fal ta de
ar, al te ra ções da vi são, ver ti gens, dor de ca be ça, po -
dem se ma ni fes tar, com bi na dos ou iso la da men te.

Sr. Pre si den te, a ra zão de eu es tar aqui a men ci -
o nar tan tos por me no res da hi per ten são ar te ri al é mi -
nha con vic ção da ne ces si da de de se aler tar a po pu la -
ção so bre a do en ça e de se in ten si fi car me di das para
sua pre ven ção em nos so País, onde, a cada ano, 300
mil pes so as mor rem por ca u sa do co ra ção.

Ain da não há cura para a hi per ten são ar te ri al,
ape nas tra ta men to para o seu con tro le. Nas úl ti mas
dé ca das, de vi do à mag ni tu de do pro ble ma, em ní vel
mun di al, vem sen do cons tan te a pre o cu pa ção em
am pli ar e aper fe i ço ar os mé to dos para seu di ag nós ti -
co e tra ta men to e tam bém em im ple men tar es tra té gi -
as vi san do à cons ci en ti za ção da po pu la ção para a
ne ces si da de da pre ven ção pri má ria da do en ça.

Como mé di co, cre io ser im por tan te aler tar para
o fato de que, in de pen den te men te de ser as sin to má ti -
ca ou não, a hi per ten são traz sé ri os ris cos à sa ú de
hu ma na. Os prin ci pa is al vos da do en ça são ór gãos
no bres do nos so cor po: cé re bro, co ra ção e rins. Ela
au men ta di re ta men te o ris co de de sen vol ver do en ças 
nas ar té ri as co ro ná ri as, po den do con du zir a um in far -
to do mi o cár dio; a pro ble mas vas cu la res no cé re bro,
fa ci li tan do a ocor rên cia de der ra me; à in su fi ciên cia re -
nal e ou tros sé ri os agra vos à sa ú de.

Srªs e Srs. Se na do res, em nos so País, a pre va -
lên cia da hi per ten são ar te ri al é bas tan te ele va da. Cal -
cu la-se que cer ca de 15% a 20% da po pu la ção bra si -
le i ra adul ta pos sa ser ro tu la da como hi per ten sa. Da -
dos es ta tís ti cos não fal tam. São mu i tos e va ri a dos. A
So ci e da de Bra si le i ra de Hi per ten são es ti ma que essa 
do en ça atin ja 15 mi lhões de pes so as, no País. As as -
so ci a ções de hi per ten sos, no en tan to, apon tam nú -
me ros bem ma i o res, es ti man do que o to tal de ví ti mas
des sa do en ça che gue a 30 mi lhões.

Como já men ci o nei an te ri or men te, a hi per ten são
ar te ri al é con si de ra da um dos prin ci pa is fa to res de ris co
de mor bi da de e de mor ta li da de car di o vas cu la res. Tra -
ta-se de uma do en ça de alto cus to so ci al, res pon sá vel
por cer ca de 40% dos ca sos de apo sen ta do ria pre co ce
e de ab sen te ís mo no tra ba lho, no País.

Sr. Pre si den te, o pró prio tí tu lo da ma té ria publi ca -
da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em 8 de maio des te
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ano, re gis tran do o trans cur so do Dia Na ci o nal de Pre -
ven ção e Com ba te à Hi per ten são Arte ri al , em 4 de
maio, já cha ma a aten ção para o fato de que a ”Aten -
ção a hi per ten so é fa lha no País“, in for man do que, do
con tin gen te de hi per ten sos bra si le i ros, ape nas 2,7%
es ta ri am em tra ta men to.

Essa bru tal di fe ren ça en tre o to tal de do en tes e
a soma dos que se tra tam é con se qüên cia di re ta das
fa lhas exis ten tes nos ser vi ços de sa ú de, da fal ta de
ado ção de me di das sim ples de pre ven ção, das pre cá -
ri as con di ções de tra ba lho e, tam bém, da de sa ten ção
dos pro fis si o na is da área mé di ca.

Di ag nos ti ca da tar di a men te, ou de for ma in cor re ta, 
a hi per ten são tor nou-se a prin ci pal do en ça as so ci a da
ao in far to do mi o cár dio e ao der ra me ce re bral.

Não obs tan te a gra vi da de do qua dro bra si le i ro,
cum pre des ta car um fato al vis sa re i ro: os di ri gen tes
das So ci e da des Bra si le i ras de Car di o lo gia, Hi per ten -
são e Ne fro lo gia en ga ja ram-se na luta do Mi nis té rio
da Sa ú de para re ver ter essa pre o cu pan te si tu a ção.

A pre ven ção é arma in dis pen sá vel e efi caz, Sr.
Pre si den te. Se gun do o men ci o na do ar ti go da Fo lha,
em lo ca is onde a hi per ten são ar te ri al é en fren ta da
com mais em pe nho, como nos Esta dos Uni dos ou
nos pa í ses da Eu ro pa Oci den tal, a mor ta li da de por
der ra me ce re bral, por exem plo, vem ten do que da rá -
pi da e sig ni fi ca ti va, nos úl ti mos 20 anos.

Em nos so País, ve ri fi ca-se que essa que da é
mu i to mais len ta. Na opinião do Di re tor da Clí ni ca Mé -
di ca do Hos pi tal Uni ver si tá rio da USP, Dr. Pa u lo Lo tu fo,
”isso ocor re por que a pres são ar te ri al mé dia do bra si -
le i ro é ain da bas tan te ele va da. O au men to da obe si da -
de pode ser um fator agra van te, mas a fal ta de con tro -
le da hi per ten são ain da é um pro ble ma crô ni co“.

Há mu dan ças, po rém. Os efe i tos da in ten si fi ca -
ção das me di das de pre ven ção e da pro mo ção de
even tos de cons ci en ti za ção da po pu la ção já se fa zem 
sen tir. Os hi per ten sos bus cam se or ga ni zar e pres si o -
nar, acre di tan do em seu lema de que ”Trin ta mi lhões
de hi per ten sos po dem fa zer mu i ta pres são“.

Em mar ço des te ano, os di ri gen tes de 16 as so ci -
a ções fun da ram a Con fe de ra ção Na ci o nal das Asso -
ci a ções de Por ta do res de Hi per ten são Arte ri al – Co -
na pa e que rem es pa lhar as so ci a ções em to das as ci -
da des, fis ca li zar po lí ti cas de sa ú de e re i vin di car
ações in for ma ti vas, leis e me di ca men tos que ga ran -
tam aten di men to aos pa ci en tes por ta do res des sa tra -
i ço e i ra do en ça.

Ao con clu ir meu pro nun ci a men to, gos ta ria de pa -
ra be ni zar a So ci e da de Bra si le i ra de Car di o lo gia pela
pro mo ção da XXI Se ma na do Co ra ção, re a li za da em

se tem bro úl ti mo para co me mo rar o trans cur so do Dia
Mun di al do Co ra ção, no Bra sil, e re gis trar mi nha sa tis fa -
ção em ve ri fi car que já exis te uma mo bi li za ção e uma
cons ci en ti za ção da so ci e da de em re la ção à do en ça, e
tam bém um em pe nho ma i or do Mi nis té rio da Sa ú de em 
re du zir a hi per ten são ar te ri al em nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu -
na des te Se na do Fe de ral para re gis trar a pas sa gem
dos 50 anos de exis tên cia do Co lé gio Chris tus, Insti -
tu to que atua des de 1951 na área de edu ca ção no
Esta do do Ce a rá.

Em 1982 ini cia-se o pro ces so de ex pan são do
Co lé gio Chris tus na ci da de de For ta le za, con tan do,
hoje, além da sede ins ti tu ci o nal, com o Chris tus Ane -
xo e Chris tus Par que lân dia.

Na bus ca co ti di a na de for mar os ci da dãos e ci -
da dãs do fu tu ro, o Co lé gio Chris tus in ves te in can sa -
vel men te em ações que vi sem a in ser ção de seus alu -
nos e alu nas no mun do so ci al por meio de pro ces sos
só li dos de edu ca ção. Daí a ex pan são das ati vi da des
pe da gó gi cas por meio dos es por tes, do te a tro, da
dan ça. O Te a tro Are na Alde o ta, com 476 lu ga res, o
Te a tro Pa u ril lo Bar ro so, de 520 es pec ta do res e o Te a -
tro Par que lân dia, com 280 lu ga res, to dos eles fun ci o -
nan do den tro das uni da des de edu ca ção Chris tus,
cons ti tu em-se re fe rên cia no apo io ao de sen vol vi men -
to da cul tu ra.

Ou tra gran de re fe rên cia do Co lé gio Chris tus é a
pre pa ra ção para exa mes ves ti bu la res. São três se des 
es pe ci a li za das na ori en ta ção de alu nos que en fren ta -
rão os con cor ri dos con cur sos pú bli cos ves ti bu la res.

Sem pre indo além, des de 1995, o Chris tus tam -
bém abri ga dois cur sos su pe ri o res: Admi nis tra ção de
Empre sas e Pe da go gia. E a se ri e da de com que aque -
la ins ti tu i ção in ves te na edu ca ção, já pode ser vis ta
por meio do pró prio Mi nis té rio da Edu ca ção, que, em
2000, atri bu iu con ce i to A ao cur so de Admi nis tra ção
de Empre sas ali re a li za do.

Cin qüenta anos ser vin do a edu ca ção, o Chris tus
con ti nu a da men te re no va sua me to do lo gia pe da gó gi -
ca, in ves te em suas ins ta la ções e apa re lha men to, ob -
ser van do, sem pre, a humani za ção da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o en ge -
nhe i ro de toda essa obra edu ca ci o nal cha ma-se Ro -
ber to de Car va lho Ro cha. Teó lo go, pe da go go, fi ló so fo 
e ad vo ga do, tem sido um de di ca do e cu i da do so ad mi -
nis tra dor e ori en ta dor edu ca ci o nal.

A to dos que com põem a equi pe Chris tus de
edu ca ção, em nome dos pro fes so res Ro ber to de Car -
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va lho Ro cha, pro fes so ra Ma ria Lú cia de Car va lho Ro -
cha e pro fes sor José Lima de Car va lho Ro cha, nos -
sas mais sin ce ras e re co nhe ci das con gra tu la ções,
pela qua li da de de en si no edu ca ci o nal que vem sen do 
ofe re ci do nes ses 50 anos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 16 ho ras e 29 
mi nu tos.)

–––––––––––––––––

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 06-4-2001, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO:

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, de i xa esta tri bu na o Se na dor pelo To can tins,
Le o mar Qu in ta ni lha, abor dan do um tema que faz par -
te das pre o cu pa ções de to dos os bra si le i ros nes te
mo men to.

Eu acres cen ta ria mais um pro ble ma, Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha, o da água. Esta mos vi ven do a
pré-escassez de ener gia elé tri ca e a pré-escassez de
água em nos so País, a des pe i to de ser o Bra sil o pos -
su i dor de 1/5 da água doce do mun do, em con di ções
de ple na uti li za ção. Ca mi nha mos pe ri go sa men te para 
a obs tru ção do nos so cres ci men to e, no ins tan te em
que isso acon te ce, o de sem pre go avan ça. E o de sem -
pre go é exa ta men te um dos ma i o res ma les com que
nos de fron ta mos nes te mo men to. Não po de mos per -
mi tir que por in cú ria, por fal ta de pla ne ja men to, por
fal ta de com pe tên cia, por au sên cia de ad ver tên cia
tais ma les sur jam nos ho ri zon tes de nos so País, ob -
nu bi lan do as cons ciên ci as e pre ju di can do a vida so ci -
al bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, se pro du zi mos, hoje, 72 mi lhões
de qui lo watts ou 72 mil me ga watts de ener gia elé tri ca, 
isso se deve em gran de par te, re al men te, à Ele tro brás 

e à Ele tro nor te, cri a das pre ci sa men te para pro mo ver
o de sen vol vi men to des sa área, de fun da men tal im -
por tân cia para a vida eco nô mi ca e so ci al do Bra sil.
São es ta ta is que cum pri ram o seu pa pel e o fi ze ram
mu i to bem.

Há cin co anos, Sr. Pre si den te, a Câ ma ra dos De -
pu ta dos e o Se na do Fe de ral cons ti tu í ram uma Co mis -
são mis ta de Par la men ta res, da qual fui o Pre si den te,
para vi si tar a Grã-Bretanha e exa mi nar ali o que se fez
em ma té ria de pri va ti za ções. Foi o mo de lo que se ex -
por tou para mu i tos pa í ses. Ve ri fi ca mos que lá, em bo ra
as em pre sas es ta ta is fun ci o nas sem mu i to bem, com
boa di re ção e se ri e da de, pri va ti za das elas pas sa ram a
pres tar um ser vi ço mu i to me lhor àque les que de les pre -
ci sa vam e ain da mu i to mais ba ra tos do que an tes.

É o que se bus ca nes te mo men to no Bra sil e é o
que se faz no mun do in te i ro, in clu si ve nos an ti gos pa í -
ses co mu nis tas. A União So vié ti ca de ti nha toda a sua
eco no mia em re gi me es ta tal. Assim era tam bém com
ou tros pa í ses, e to dos eles ca mi nham para a pri va ti -
za ção to tal, como um me ca nis mo de re to ma da do de -
sen vol vi men to.

Ain da há pou co, o Se na dor Car los Pa tro cí nio
men ci o nou o Proál co ol. S. Exª, que tam bém es tu dou
a ma té ria, de mons trou a im por tân cia des se pro je to
de gran de en ver ga du ra e com ex ce len tes re sul ta dos,
que se ini ci ou no Bra sil. Um pro je to que en tu si as mou,
in clu si ve, o Ban co Mun di al, por que todo ele foi fi nan -
ci a do pelo BIRD. 

Che ga mos a con clu sões ex tra or di ná ri as: o
Proál co ol, no topo de seu fun ci o na men to, for ne cia,
por meio do ba ga ço da ca na-de-açúcar, algo em tor -
no de 10% da ener gia elé tri ca con su mi da. E mais: ge -
ra dor in ten si vo de mão-de-obra, o Proál co ol era um
ins tru men to ben fa ze jo à so ci e da de bra si le i ra. 

Foi aban do na do, las ti ma vel men te aban do na do,
quan do ele ca mi nha va exa ta men te para se tor nar um me -
ca nis mo ex tra or di ná rio do de sen vol vi men to des te País.

Pre ci sa mos, ago ra, ur gen te men te, re co me -
çá-lo, re e di tá-lo, re in se ri-lo na eco no mia do País, para 
que se te nha não ape nas a ge ra ção in ten si va de em -
pre gos mas tam bém para que se pro du za uma ener -
gia for te, uma ener gia sa u dá vel em nos so País.

Sr. Pre si den te, pou cas pes so as se re cor dam
das di fi cul da des, das vi cis si tu des, dos tor men tos para 
a cons tru ção da Usi na de Tu cu ruí. Qu an do se ima gi -
nou a cons tru ção de Tu cu ruí, des de logo ve ri fi cou-se
que não ha ve ria con su mi dor para tão vas ta ener gia a
ser ali pro du zi da.

Pen sou, en tão, o Go ver no Fe de ral em ins ta lar,
no Ma ra nhão, a Alcoa, pro du to ra de alu mí nio, e que
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con so me, tam bém, in ten si va men te, ener gia elé tri ca.
A Albrás, no Pará, no mes mo sen ti do. Com a ins ta la -
ção des sas duas gran des in dús tri as, foi pos sí vel, en -
tão, par tir-se qua se que para a aven tu ra da cons tru -
ção de Tu cu ruí. Hoje, está aí Tu cu ruí, pro du zin do cer -
ca de 8 mi lhões de qui lo watts – 8 mil me ga watts, ex -
por tan do ener gia elé tri ca para o Sul do País, gra ças
tam bém ao li nhão que se cons tru iu re cen te men te,
par tin do de Impe ra triz, no Ma ra nhão, e che gan do a
Bra sí lia, pas san do pelo Esta do de To can tins, cu jos
re pre sen tan tes aqui se en con tram. Com esse li nhão,
que tem como cen tral re dis tri bu i do ra de ener gia elé -
tri ca para o todo o Bra sil o Mu ni cí pio de Impe ra triz,
uma gran de cen tral em Impe ra triz, foi pos sí vel, não
ape nas eco no mi zar sig ni fi ca ti va men te ener gia, algo
em tor no de 600 mil qui lo watts, gra ças sim ples men te
à exis tên cia do li nhão, como tam bém fa zer com que
onde fal ta ener gia re ce bê-la de onde está so bran do,
even tu al men te.

Mas, uma de duas: ou nós ca mi nha mos ra pi da -
men te para a cons tru ção de no vas usi nas hi dre lé tri cas
– e já es tão pro je ta das tan tas no Ma ra nhão e em To can -
tins, en tre as qua is Ser ra Qu e bra da, em Impe ra triz e a
Usi na de Estre i to, além de ou tras no pró prio Esta do de
To can tins –, ou den tro de mu i to pou co tem po va mos
amar gar a fal ta de ener gia elé tri ca nes te País.

Te nho um pro je to que la men ta vel men te dor mi ta
pe las ga ve tas e pe las Co mis sões do Se na do Fe de ral, 
es ti mu lan do exa ta men te a cri a ção de um ins ti tu to
para cu i dar das ener gi as al ter na ti vas: ener gia eó li ca
so bre tu do, e ener gia so lar. 

É pre ci so que se ca mi nhe ra pi da men te para uma
so lu ção des sa na tu re za. Não po de mos ser, pri me i ra -
men te, atro pe la dos pe los gran des pro ble mas para de -
po is to mar mos as pro vi dên ci as, que não são tão di fí ce -
is. Pre ci sa mos an dar com ra pi dez para que tais pro ble -
mas não avas sa lem a eco no mia do nos so País.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Per mi te-me, V. Exª, um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
No bre Se na dor Edi son Lo bão, eu gos ta ria de apro ve i -
tar esse mo men to im por tan te do pro nun ci a men to de
V. Exª para fa zer um co men tá rio com ple men tar que
eu, na mi nha fala, abor dan do exa ta men te a ques tão
da es cas sez da ener gia elé tri ca e as al ter na ti vas pos -
sí ve is que o País deve bus car – e já co me ça a bus -
cá-las – es que ci-me de men ci o nar a pos si bi li da de
das ter mo e lé tri cas. Aliás, in ves ti men tos ex pres si vos
já es tão sen do fe i tos nes se sen ti do com o duto que

traz o gás da Bo lí via – e o nos so pró prio gás, pois te -
mos um po ten ci al enor me de pro du ção de gás e va -
mos com prar gás da Argen ti na tam bém. E ima gi no
que o pra zo de ma tu ra ção da cons tru ção de ter mo e -
lé tri ca é bem mais cur to, mu i to mais bre ve do que o de 
ener gia hi dre lé tri ca. Por tan to, essa é tam bém uma
das al ter na ti vas com que o País con ta e pela qual
está op tan do. E vai con se guir ra pi da men te su pe rar
esse mo men to im pac tan te ca u sa do pela es cas sez da 
pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca. Foi efe ti va men te a fal ta de 
chu va nos ní ve is em que vi nha ocor ren do no País, no -
ta da men te nas Re giões Nor des te – que V. Exª tão bri -
lhan te men te re pre sen ta – e Su des te que es tão pro vo -
can do esse ní vel tão ba i xo de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca no País. Por tan to, acre di to que as ter mo e lé tri cas
tam bém se rão uma al ter na ti va im por tan te para o País 
se re e qui li brar des se sus to e não re fre ar e não im pe -
dir esse es pe ra do cres ci men to eco nô mi co.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pen so eu
que não ape nas uma so lu ção rá pi da, Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha, como tam bém uma so lu ção in dis -
pen sá vel, por que, do pon to de vis ta de hi dro e lé tri cas,
não po de mos pro du zir no Bra sil, se gun do os me lho -
res es tu dos téc ni cos já exis ten tes, além de 130 ou
140 mil me ga watts, por que to dos os nos sos rios se
es go ta rão nas fron te i ras des sa pro du ção. E, a par tir
daí, quan do do brar o con su mo no Bra sil, que hoje é
de 72 mi lhões de qui lo watts, como am pli a re mos o
nos so cres ci men to, o nos so pro gres so, e como abas -
te ce re mos o Bra sil? 

Te mos que ca mi nhar, re al men te, para so lu ções
des ta na tu re za: se jam as ter mo e lé tri cas, se jam as
usi nas nu cle a res, se jam aque las que pro du zi rão
ener gi as al ter na ti vas.

Qu an do leio, Sr. Pre si den te, crí ti cas que ain da
se fa zem ao pro ces so de pri va ti za ção em nos so País,
in da go-me por que fal ta aos crí ti cos a ade qua da se re -
ni da de para ava li ar os re sul ta dos al can ça dos por uma
nova po lí ti ca eco nô mi ca bem-sucedida em todo o mun -
do. O Esta do pa ter na lis ta está ob so le to e fin do. Se o
Esta do mo no po lis ta se fez ne ces sá rio em al gu ma eta pa 
de de ter mi na das Na ções, en tre as qua is o Bra sil – re co -
nhe ço –, essa épo ca, dita áu rea, de te ri o rou-se até a
exa us tão, e teve de ser al te ra da, re ver ti da, vi ra da pelo
aves so para a sal va ção das eco no mi as.

Te mos o tes te mu nho do exem plo so vié ti co, e
mes mo do exem plo chi nês, para se cons ta tar que até
os pa í ses do re gi me mo no po lis ta ti ve ram que se im -
por às po lí ti cas eco nô mi cas que an tes abo mi na vam. 

É fato que, no pro ces so de pri va ti za ção bra si le i -
ro, nem sem pre as co i sas cor rem se gun do o fi gu ri no
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de se ja do por nós, po lí ti cos, ou por par ce las da opi -
nião pú bli ca. Mas es ses hi a tos não com pro me tem a
fi lo so fia pri va tis ta, ado ta da por to das as na ções que
bus cam o de sen vol vi men to. 

No Bra sil, te mos as Agên ci as re gu la do ras, in -
cum bi das de fis ca li za rem, co or de na rem e ori en ta rem
as con ces si o ná ri as dos em pre en di men tos ofe re ci dos 
à li ci ta ção. Eles têm re a li za do um tra ba lho de gran de
efi ciên cia, ge ral men te des co nhe ci do da opi nião pú bli -
ca em toda a sua in te i re za. O Esta do pode de so bri -
gar-se do ônus de as su mir o des gas tan te con tro le de
ser vi ços que não se ade quam à sua mis são de go ver -
nar gra ças a es sas Agên ci as, so bre as qua is pesa a
gran de res pon sa bi li da de de bus car a efi ciên cia de se -
ja da das con ces si o ná ri as, sem su bes ti mar, em ne -
nhum mo men to, o in te res se dos con su mi do res bra si -
le i ros – em nome dos qua is, afi nal, tudo se de ci de e
tudo se re a li za. 

Nes te caso, está a Agên cia Na ci o nal de Ener gia 
Elé tri ca – ANEEL. Sua mis são ins ti tu ci o nal é de ”pro -
por ci o nar con di ções fa vo rá ve is para que o mer ca do
de ener gia elé tri ca se de sen vol va com equi lí brio en tre 
os agen tes e em be ne fí cio da so ci e da de“. 

Com três anos de exis tên cia, tem de sen vol vi do
um tra ba lho her cú leo para cum prir sua mis são.

Obje ti van do a uni ver sa li za ção do for ne ci men to
de ener gia pe las 64 con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção
de todo o País, a Ane el bus ca vi a bi li zar a am bi ci o sa
meta do Go ver no Fe de ral de as se gu rar, até o ano
2005, aces so à ener gia elé tri ca a to dos os bra si le i ros.

Da dos do IBGE mos tram que, em 1996, 92,3%
das re si dên ci as bra si le i ras eram ser vi das por luz elé -
tri ca, ín di ce que su biu para 94,5% em 2000. Fo ram
be ne fi ci a das cen te nas de ci da des e lo ca li da des que
ja ma is ti nham usu fru í do do be ne fí cio da ener gia elé -
tri ca, ne las re sul tan do ines pe ra dos sur tos de de sen -
vol vi men to.

A par da sua mis são fis ca li za do ra e de ori en ta -
ção téc ni ca que as se gu re a qua li da de dos ser vi ços
de ener gia elé tri ca a to dos os con su mi do res do Bra -
sil, a Ane el tam bém se de vo ta ao ob je ti vo, fun da men -
tal para o de sen vol vi men to na ci o nal, de es ta be le cer
as con di ções para o au men to da ofer ta de ener gia
elé tri ca, a fim de su prir o cres ci men to de de man da
pre vis to para os pró xi mos anos. Pro gra mas são de -
sen vol vi dos, que se in se rem no âm bi to do Pla no Plu -
ri a nu al 2000/2003, sin to ni za dos com as di re tri zes es -
ta be le ci das pelo Go ver no Fe de ral.

No fi nal de 1998, a ca pa ci da de ins ta la da na ci o -
nal al can ça va 62,2 mil me ga watts. O ob je ti vo é am pli -
ar tal ofer ta em cer ca de 20 mil me ga watts. Para tan to, 

es tão sen do ado ta das ações múl ti plas. Além da am -
pli a ção da ge ra ção hi dre lé tri ca, que é a vo ca ção bra -
si le i ra, e da ex pan são da rede de trans mis são, bus -
ca-se, com gran de oti mis mo, o au men to da par ti ci pa -
ção das usi nas ter me lé tri cas a gás na tu ral e co o ge ra -
ção; in cen ti vam-se as fon tes de ener gi as re no vá ve is
(eó li ca, so lar etc), ob je to, aliás, de pro je to em tra mi ta -
ção que apre sen tei nes ta Casa; pro gra mam-se a im -
por ta ção de ener gia elé tri ca de pa í ses vi zi nhos e o
uso ra ci o nal de ener gia me di an te pro gra mas de efi -
ciên cia ener gé ti ca e de pes qui sa.

Das vin te e três usi nas que se en con tra vam pa -
ra li sa das em 1994, quin ze fo ram con clu í das, num to -
tal de 8.229 me ga watts e in ves ti men tos de R$11,9 bi -
lhões, cer ca de dois ter ços de ca pi tal pri va do, pro vi -
den ci an do-se a con clu são das de ma is com a par ce ria 
pri va da.

A po lí ti ca da Ane el, na fis ca li za ção, é a de exer -
cê-la para pre ve nir pro ble mas e cor ri gir ir re gu la ri da -
des, sempre aten ta para a sa tis fa ção dos con su mi do -
res. Ana li sa as fa lhas no abas te ci men to, os ní ve is de
ten são in cor re tos, os ín di ces de qua li da de fora dos pa -
drões es ta be le ci dos. Em re la ção ao aten di men to ao
con su mi dor, está en tre ou tras de suas ta re fas exi gir das
con ces si o ná ri as lo ca is de aten di men to com es tru tu ra fí -
si ca ou de pes so al ade qua da, cor te sia no aten di men to,
além de ou tras pro vi dên ci as de seu de ver.

A Ane el, no ano pas sa do, as si nou dois mil con -
vê ni os com o Insti tu to Na ci o nal de Me tro lo gia (Inme -
tro) para afe rir, por amos tra gem, os me di do res de luz
dos con su mi do res, evi tan do com isso a ocor rên cia de 
co bran ças in de vi das nas con tas.

Vá ri as pu ni ções fo ram im pos tas a con ces si o ná -
ri as, no ta da men te as re fe ren tes aos ”apa gões“ de
mar ço de 1999, in clu si ve em pre sas es ta ta is, pe na li -
za das com mul tas já pa gas. A prin ci pal pre o cu pa ção
da Agên cia, po rém, foi de ter mi nar às em pre sas en -
vol vi das a exe cu ção de me di das que vi sam mo der ni -
zar e au men tar a se gu ran ça do sis te ma in ter li ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho es -
pe ran ça de que a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri -
ca, em ple no fun ci o na men to, pos sa, de fato, cons ti tu -
ir-se em uma es pé cie de ca ta pul ta do de sen vol vi men -
to nes sa área fun da men tal da eco no mia des te País. 

Os pro ble mas com ener gia elé tri ca e com a dis -
tri bu i ção de água po tá vel são fun da men ta is, e to dos
nós, Go ver nan tes e Par la men ta res, não po de mos,
em mo men to al gum, ne gli gen ci ar as pro vi dên ci as e
as ações em tor no des sas ques tões vi ta is para o
cres ci men to do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Ata da 32ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de abril de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Ante ro Paes de Bar ros
Mo za ril do Ca val can ti e Ca sil do Mal da ner

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
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

MENSAGEM 

DO PRE SI DEN TE DA RE PÚ BLI CA

Nº 107, de 2001 (nº 316/2001, na ori gem), de 6
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 85, de 2000 (nº 2.534/2000, na Casa de 
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
dá nova re da ção ao art. 46 da Lei nº 6.015, de 31 de
de zem bro de 1973, que dis põe so bre os Re gis tros
Pú bli cos, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.215, de 6 de abril de 2001.

PARECERES

PARECERES Nºs 150, E 151, DE 2001

So bre o Di ver sos nº 19, de 1997, re fe -
ren te às De ci sões nºs 279/95 e 124/97, am -
bas do Tri bu nal de Con tas da União, a res -
pe i to do con tro le exer ci do pela Empre sa
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ra S/A –
ELETROBRÁS so bre a Ita i pu Bi na ci o nal.

PA RE CER Nº 150, DE 2001 
(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e

 De fe sa Na ci o nal )

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Me di an te o Avi so nº 142-SGS-TCU, de 4 de abril 
de 1997, o Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas

da União en ca mi nha ao Pre si den te do Se na do Fe de -
ral có pia da De ci são nº 124/97, ado ta da por aque le
Tri bu nal na ses são de 2 de abril cor ren te, re la ti va à
apre ci a ção do Re la tó rio de Au di to ria le va da a efe i to
na Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. ELETROBRÁS,
TC-015.898/95-4, do qual foi Re la tor o Mi nis tro Car -
los Áti la Álva res da Sil va.

2. A De ci são do TCU tem como ob je ti vo bá si co
co brar, de au to ri da des do Po der Exe cu ti vo e do Con -
gres so Na ci o nal, pro vi dên ci as no sen ti do de se rem
ofe re ci das ao Tri bu nal de Con tas as con di ções ne ces -
sá ri as ao exer cí cio da fis ca li za ção so bre a Ita i pu Bi -
na ci o nal, a teor do dis pos to no in ci so V, do art. 71, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de for ma a su pe rar pro ble ma
que a Cor te vem en fren tan do há vá ri os anos. Ci ta do
dis po si ti vo da Car ta Mag na tem a se guin te re da ção:

”Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do 
Con gres so Na ci o nal, será exer ci do com o
au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União, ao
qual com pe te:

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

V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das
em pre sas su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so -
ci al a união par ti ci pe, de for ma di re ta ou in -
di re ta, nos ter mos do tra ta do cons ti tu ti vo;

3. Re cor de-se que a Ita i pu Bi na ci o nal foi cri a da
com base no Tra ta do fir ma do en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Pa ra guai em 26 de
abril de 1973, com a fi na li ci a de de pos si bi li tar o apro -
ve i ta men to hi dro e lé tri co do rio Pa ra ná – per ten cen te
em do mí nio aos dois Pa í ses, des de e in clu si ve o Sal to 
Gran de de Sete Qu e das ou Sal to de Gu a i ra até a foz
do rio Igua çu. Sua cons ti tu i ção foi efe ti va da, do lado
bra si le i ro, pela Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS e, do lado pa ra gua io, pela Admi nis tra -
ción Na ci o nal de Ele tri ci dad – ANDE. Sua cons ti tu i -
ção e ges tão são ab so lu ta men te pa ri tá ri as en tre os
dois pa í ses, o que lhe con fe re ca rac te rís ti cas le ga is e
re gu la men ta res mu i to es pe ci a is.
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4. Na De ci são nº 124/97, ago ra ado ta da, o Tri bu -
nal de ci diu:

”8.1. de ter mi nar à Ele tro brás que ado -
te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as com vis tas a
tor nar efe ti vo e sis te má ti co o seu con tro le
so bre a Ita i pu......" 

”8.2. de ter mi nar à 9º Se cre ta ria de
Con tro le Exter no – SECEX que, por meio de 
di li gên cia in loco de for ma a sub si di ar o
exa me das con tas anu a is per ti nen tes (de
1995)............" 

”8.3. so li ci tar ao Se nhor Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal in for ma ções so bre pro -
vi dên ci as que por ven tu ra te nham sido ado -
ta das, em ra zão da De ci são nº 279/95 –
TCU – Ple ná rio, de 21 de ju nho de 1995,
com vis tas a pos si bi li tar a ação ju ris di ci o nal
des ta Cor te de Con tas so bre a Ita i pu Bi na ci -
o nal;“

5. Para uma me lhor com pre en são da ma té ria,
faz-se mis ter tra zer à tona al guns fa tos ocor ri dos ao
lon go do pro ces so. Ci ta da De ci são nº 279/95 foi ado -
ta da pelo Tri bu nal em 21 de ju lho de 1995, de cor ren te
da apre ci a ção da Re pre sen ta ção for mu la da pela 9º
Se cre ta ria de Con tro le Exter no – SECEX, que tra zia
os re sul ta dos de es tu dos le va dos a efe i to em re la ção
ao en qua dra men to nor ma ti vo da Ita i pu Bi na ci o nal, de 
modo que o Tri bu nal pos sa opor tu na men te re gu la -
men tar por ato nor ma ti vo pró prio a com pe tên cia con -
fe ri da pelo art. 71, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ou sub me ter a ma té ria à Con si de ra ção do Con gres so
Na ci o nal, con for me de ci são to ma da na Ses são de 21
de mar ço de 1990.

6. Para a re a li za ção dos es tu dos foi cons ti tu í da 
Co mis são es pe ci al, com a par ti ci pa ção de téc ni cos
do Tri bu nal de Con tas da União e da Con tro la do -
ria-Geral do Pa ra guai. Os es tu dos le va dos a efe i to
por essa Co mis são mos tra ram, no en tan to, que o
as sun to era ain da mais com ple xo do que se ima gi -
na va, a co me çar pe las ca rac te rís ti cas es pe ci a lís si -
mas da Ita i pu, de cor ren tes da sua con di ção de bi na -
ci o na li da de e ges tão pa ri tá ria en tre os dois pa í ses.

7. A com pe ten te ins tru ção da que le Re la tó rio tra -
zia, em por me no res, as ra zões do im pe di men to da
ação fis ca li za do ra do Tri bu nal de Con tas, ali cer çan -
do-se mu i tas ve zes na opi nião de ju ris tas con sa gra -
dos, den tre os qua is des ta ca mos a do Dr. Luiz Ra fa el
Me yer, en tão Con sul tor-Geral da Re pú bli ca no Pa re cer 
nº FC-27, de 8 de mar ço de 1990  (DOU de 13-8-90):

”Ita i pu não está su je i to, de con se guin -
te, às nor mas apli cá ve is a agen tes pú bli cos
e en ti da des pú bli cas na ci o na is sob for mas
de ins pe ção ad mi nis tra ti va ou su per vi são hi -
e rár qui ca, e de con tro le in ter no ou ex ter no,
cons tan tes do di re i to cons ti tu ci o nal ou ad mi -
nis tra ti vo bra si le i ro, mes mo que os seus
agen tes não pos sam, de modo al gum, ser
con si de ra dos fun ci o ná ri os in ter na ci o na is.

Aliás, as pre vi sões do tex to cons ti tu ci -
o nal e das leis ad mi nis tra ti vas, com re la ção
a en tes, res pon sa bi li da des e pro ces sos su -
je i tos aos me ca nis mos de con tro le, não se
com pa de cem com re a li da des e con ce i tos do 
or de na men to ju rí di co bi na ci o nal, que, por
dis tin tos e pe cu li a res, àque las não se sub -
so mem. O con tro le exer ci do pela ju ris di ção
na ci o nal so men te se es ten de rá até o mo -
men to ad mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro e a en ti da -
de res pon sá vel, com pre en di dos no seu es -
pa ço ju rí di co, ces san do ne ces sa ri a men te
des de quan do trans pos tos os seus lin des.“

8. Des sa for ma, o ca rá ter de ab so lu ta pa ri da de
de di re i tos e obri ga ções do Bra sil e do Pa ra guai so bre 
a Ita i pu tra duz-se numa uni da de ge ren ci al, fi nan ce i ra, 
ope ra ci o nal in di vi sí vel, o que im pos si bi li ta fa lar-se em 
”con tas na ci o na is“, cor pos di re ti vos, res pon sa bi li da -
des e ou tros as pec tos da vida Empre sa, de um ou de
ou tro País. Em con se qüên cia, a ges tão da Ita i pu su je -
i ta-se ex clu si va men te ao seu Esta tu to e, sub si di a ri a -
men te, ao di re i to in ter na ci o nal pú bli co. Aduz-se que
nem o Esta tu to, nem o re gu la men to da Ita i pu Bi na ci o -
nal pre vêm a fis ca li za ção de sua ges tão pe las en ti da -
des su pe ri o res de con tro le de am bos os pa í ses.

9. A au sên cia de tal pre vi são nos Esta tu tos da
em pre sa pode ser ex pli ca da pelo fato de que à épo ca
de ne go ci a ção do tra ta do cor res pon den te, a cons ti tu i -
ção vi gen te não dis pu nha so bre a fis ca li za ção, pelo
TCU, das con tas das em pre sas trans na ci o na is nas
qua is a União de ti nha al gu ma par ti ci pa ção.

10. Os ide a li za do res da em pre sa pre vi ram, no
en tan to, for mas de con tro le in ter no e ex ter no de sua
ges tão; aque le exer ci do pelo seu pró prio Con se lho de 
Admi nis tra ção, e este a car go da Ele tro brás, do lado
bra si le i ro, e da ANDE, pelo Pa ra guai. Além dis so, pre -
viu-se a re a li za ção de au di to ria ex ter na por em pre sa
es pe ci a li za da con tra ta da para re a li zar a ve ri fi ca ção
pe rió di ca do Ba lan ço Ge ral e das De mons tra ções da
Con ta de Re sul ta dos.

11. As in for ma ções ob ti das por oca sião da au di -
to ria na Ele tro brás, mos tram, no en tan to que os me -
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ca nis mos de con tro le ide a li za dos pe los cri a do res da
Ita i pu Bi na ci o nal não vêm sen do nem efe ti vos, nem
sis te má ti cos (ver bís):

“ – a Ele tro brás não re a li za au di to ria
sis te má ti ca em Ita i pu, ante a fal ta de pre vi -
são nes se sen ti do nos atos que a re gem;

” – os con tro les exer ci dos pela Ele tro -
brás so bre Ita i pu têm ca rá ter in for mal e des -
con ti nu a do;

“– tan to a Ele tro brás quan to a ANDE
obe de cem, além do Tra ta do Bra sil-Paraguai, 
o Di re i to Inter na ci o nal.“

12. Des sa for ma, as in for ma ções tra zi das ao
pro ces so pa re cem de mons trar que o mo de lo de con -
tro le de fi ni do pe los ide a li za do res da Ita i pu Bi na ci o nal
mos trou-se ine fi caz e ina de qua do, o que in di ca a ne -
ces si da de de sua re vi são, o que po de rá ser fe i to me -
di an te a in tro du ção de al te ra ções no Tra ta do fir ma do
en tre os dois pa í ses, con for me, in clu si ve, in di ca do
pelo pró prio Tri bu nal em sua De ci são nº 279 de 1995,
TC nº 003.064/93-0, do qual foi Re la tor o Mi nis tro Ho -
me ro San tos, cu jos itens mais im por tan tes são:

“8.1. le var ao co nhe ci men to do Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
para ado ção das pro vi dên ci as que Sua
Exce lên cia en ten der ca bí ve is à es pé cie, que 
o Tri bu nal de Con tas da União en con tra-se
im pos si bi li ta do de exer cer a ação ju ris di ci o -
nal so bre a em pre sa Ita i pu Bi na ci o nal, em
cum pri men to ao dis pos to no art. 71, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ante a au sên cia
de pre vi são nes se sen ti do nos atos que a
re gem, con si de ran do a sub mis são da men -
ci o na da Empre sa ao re gi me de di re i to in ter -
na ci o nal, fa zen do-se im pe ri o sa, nes sas cir -
cuns tân ci as, a mo di fi ca ção das nor mas es -
ta tu tá ri as e re gi men ta is da Ita i pu, em co -
mum acor do com o Go ver no do Pa ra guai,
com vis tas a in clu ir esse pro ce di men to de
fis ca li za ção, o qual tam bém está pre vis to na 
Cons ti tu i ção da que le País;

8.2. dar ciên cia ao Exmº Sr. Pre si den te 
do Con gres so Na ci o nal, para as pro vi dên ci -
as ca bí ve is à es pé cie, que a com pe tên cia
atri bu í da ao Tri bu nal, nos ter mos do art. 71,
in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re la ti va -
men te à fis ca li za ção das con tas na ci o na is
da em pre sa lta i pu Bi na ci o nal, en con tra-se
pre ju di ca da, uma vez que a ad mi nis tra ção
des sa Enti da de é con du zi da de for ma pa ri -
tá ria en tre Bra sil e Pa ra guai, en ca mi nhan -

do-se-lhe, para ma i or com pre en são da ma -
té ria, có pia des ta De ci são, bem como do
Re la tó rio e Voto res pec ti vos;

13. Por ou tro lado, se gun do dis põe o in ci so VIII 
do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a com pe tên cia
para a ado ção das pro vi dên ci as ne ces sá ri as à in tro -
du ção das al te ra ções no Tra ta do Bra sil-Paraguai, é
pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, con for me aba -
i xo in di ca do:

“Art 84. Com pe te pri va ti va men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca:

..............................................................
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;

14. Assim, na me di da em que a so lu ção não
de pen de de ação le gis la ti va, re fo ge ao Con gres so
Na ci o nal qual quer pos si bi li da de de ini ci a ti va nes se
cam po, a não ser uma even tu al res pon sa bi li za ção,
por omis são, das au to ri da des res pon sá ve is pela so -
lu ção do pro ble ma ou uma atu a ção pu ra men te po lí -
ti ca, jun to ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

II – Con clu sões

Di an te do aci ma ex pos to, po de mos con clu ir o
se guin te:

a) pelo co nhe ci men to de que o con tro le ex ter -
no a ser exer ci do pelo Con gres so Na ci o nal, com o
au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União so bre a Ita i -
pu Bi na ci o nal, está pre ju di ca do, em ra zão das es pe -
ci fi ci da des nor ma ti vas da em pre sa;

b) o ca mi nho para so lu ção do pro ble ma é a in -
tro du ção de al te ra ções no Tra ta do ce le bra do en tre o 
Bra sil e o Pa ra guai e, em con se qüên cia, nos Esta tu -
tos e Re gu la men tos da em pre sa, de for ma a pre ver
for mas de con tro le ex ter no pe los Po de res le gis la ti -
vos de am bos os pa í ses so bre a em pre sa;

c) a com pe tên cia para ne go ci ar no vas con di -
ções no men ci o na do tra ta do, de for ma a in tro du zir
as al te ra ções ne ces sá ri as, é pri va ti va do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca;

d) a única me di da que res ta ao Con gres so
Na ci o nal é a da atu a ção po lí ti ca jun to ao Sr. Pre si -
den te da Re pú li ca, pro vi dên cia que pode ser fe i ta,
tam bém, e cer ta men te com ma i or pro ve i to, pelo Tri -
bu nal de Con tas, que, além de dis por da com pe tên -
cia ins ti tu ci o nal para tan to, é de ten tor dos por me -
no res so bre a ma té ria.
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III – Voto

Di an te do ex pos to, voto no sen ti do de que a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
ado te as se guin tes pro vi dên ci as:

a) dar co nhe ci men to ao Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca do in te i ro teor des te Pa re cer, para que ado -
te as pro vi dên ci as que en ten der ca bí ve is;

b) en ca mi nhar re que ri men to de in for ma ções ao
Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia para que in for -
me as pro vi dên ci as ado ta das no sen ti do de aten der
às de ter mi na ções do Tri bu nal de Con tas da União;

c) en ca mi nhar có pia des te Pa re cer para co nhe -
ci men to da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le des -
ta Casa, por se tra tar de ma té ria de sua com pe tên cia;

d) en ca mi nhar có pia des te Pa re cer ao Tri bu nal
de Con tas da União, para co nhe ci men to e ado ção
das me di das que con si de rar per ti nen tes.

Sala das Co mis sões, 8 de maio de 1997. – José
Sar ney, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la tora –
José Agri pi no – Lu dio Co e lho – Car los Wil son –
Levy Dias – Bel lo Par ga – Ja der Bar ba lho – Ber -
nar do Ca bral – Hum ber to Lu ce na – Ro meu Tuma –  
Abdi as Nas ci men to – Be ne di ta da Sil va –  Ro ber to 
Fre i re.

PARECER Nº 151, DE 2001
(Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le)

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União, me di an te os Avi sos nºs 176-SGS-TCU/95 e
l42-SGS-TCU/97, en ca mi nha ao Pre si den te do Se na -
do Fe de ral có pia das De ci sões nºs 279/95 e 124/97,
am bas ado ta das pelo Ple ná rio da que le Tri bu nal.

Na De ci são nº 279/95-TCU—Ple ná rio, o Tri bu -
nal ana li sou a re pre sen ta ção for mu la da pela 9ª
SECEX so bre a fis ca li za ção da Ita i pu Bi na ci o nal e de -
li be rou por:

– le var ao co nhe ci men to do Exmº Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca que se en con tra im pos si bi li ta do
de exer cer ação ju ris di ci o nal so bre a re fe ri da em -
pre sa;

– au to ri zar a re a li za ção de au di to ria na Ele tro -
brás, com o ob je ti vo de ava li ar os con tro les exer ci dos
por aque la em pre sa so bre a ad mi nis tra ção da Ita i pu
Bi na ci o nal.

Já na De ci são nº 124/97-TCU-Plenário, o Tri bu -
nal apre ci ou o Re la tó rio de Au di to ria le va da a efe i to
na Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A.,

ELETROBRÁS, TC-015.898/95-4, ten do como Re la -
tor o Mi nis tro Car los Áti la Álva res da Sil va.

No Se na do Fe de ral, este Di ver sos nº 19 foi dis -
tri bu í do às Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal e de Fis ca li za ção e Con tro le. Na que la
Co mis são, o as sun to foi re la ta do pela No bre Se na do -
ra Emí lia Fer nan des, que te ceu im por tan tes con si de -
ra ções so bre o pro ces so de fis ca li za ção e con tro le da
Ita i pu Bi na ci o nal, cujo exer cí cio se acha pre ju di ca do,
em ra zão de ine xis tir, no tra ta do fir ma do en tre o Bra sil 
e o Pa ra guai, qual quer dis po si ção so bre a com pe tên -
cia e o pro ces so de fis ca li za ção e con tro le da em pre -
sa.

O re fe ri do tra ta do foi fir ma do pe los dois pa í ses
em 26 de abril de 1973, com a fi na li da de de pos si bi li -
tar o apro ve i ta men to hi dro e lé tri co do rio Pa ra ná, e
sua cons ti tu i ção foi efe ti va da, do lado bra si le i ro, pela
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S. A., – ELETROBRÁS
e, do lado pa ra guai, pela Admi nis tra ción Na ci o nal de
Ele tri ci da de – ANDE. Sua cons ti tu i ção e ges tão são
ab so lu ta men te pa ri tá ri as en tre os dois pa í ses, o que
lhe con fe re ca rac te rís ti cas le ga is e re gu la men ta res
mu i to es pe ci a is.

Após um alen ta do re la tó rio, a Se na do ra Emí lia
Fer nan des con clui o se guin te:

“a) pelo co nhe ci men to de que o con -
tro le ex ter no a ser exer ci do pelo Con gres so
Na ci o nal, com o au xí lio do Tri bu nal de Con -
tas da União so bre a Ita i pu Bi na ci o nal, está
pre ju di ca do, em ra zão das es pe ci fi ci da des
nor ma ti vas da em pre sa;

b) o ca mi nho para so lu ção do pro ble -
ma é a in tro du ção de al te ra ções no Tra ta do
ce le bra do en tre o Bra sil e o Pa ra guai e, em
con se qüên cia, nos Esta tu tos e Re gu la men -
tos da em pre sa, de for ma a pre ver for mas
de con tro le ex ter no pe los Po de res le gis la ti -
vos de am bos os pa í ses so bre a em pre sa;

c) a com pe tên cia para ne go ci ar no vas
con di ções no men ci o na do tra ta do, de for ma
a in tro du zir as al te ra ções ne ces sá ri as, e pri -
va ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca;

d) a úni ca me di da que res ta ao Con -
gres so Na ci o nal é a da atu a ção po lí ti ca jun -
to ao Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, pro vi dên -
cia que pode ser fe i ta, tam bém, e cer ta men -
te com ma i or pro ve i to, pelo Tri bu nal de Con -
tas, que, além de dis por da com pe tên cia
ins ti tu ci o nal para tan to, é de ten tor dos por -
me no res so bre a ma té ria."
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O voto da Re la to ra, apro va do pela una ni mi da de
dos mem bros da que la Co mis são pre sen tes à ses são, 
foi no sen ti do de:

a) dar co nhe ci men to ao Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca do in te i ro teor des te Pa -
re cer, para que ado te as pro vi dên ci as que
en ten der ca bí ve is;

b) en ca mi nhar re que ri men to de in for -
ma ções ao Se nhor Mi nis tro das Mi nas e
Ener gia para que in for me as pro vi dên ci as
ado ta das no sen ti do de aten der às de ter mi -
na ções do Tri bu nal de Con tas da União,

c) en ca mi nhar có pia do Pa re cer para
co nhe ci men to da Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le des ta Casa, por se tra tar de ma -
té ria de sua com pe tên cia;

d) en ca mi nhar có pia des te Pa re cer ao
Tri bu nal de Con tas da União, para co nhe ci -
men to e ado ção das me di das que con si de -
rar per ti nen tes."

Se gun do nos so en ten di men to, a aná li se fe i ta
pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal e as de ci sões que ado tou na Ses são de 8 de
maio de 1997, abor dou to dos os as pec tos re le van tes
e deu o en ca mi nha men to mais ade qua do à ma té ria,
não me re cen do de nos sa par te qual quer re pa ro ou
aden do. Com efe i to, é in con ce bí vel que a Ita i pu Bi na -
ci o nal fi que fora do al can ce da lei, em ter mos do con -
tro le ex ter no a ser exer ci do por am bos os pa í ses que
a cons ti tu í ram, sen do ur gen te a ne ces si da de de se -
rem in tro du zi das al te ra ções no cor res pon den te Tra ta -
do ce le bra do en tre Bra sil e Pa ra guai.

II – Voto

Di an te do ex pos to, pro po mos que esta Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to
da ma té ria e de li be re por re co men dar que o Se na do
Fe de ral en vie cor res pon dên cia ao Ita ma raty so li ci tan -
do da que le Mi nis té rio a ado ção de pro vi dên ci as para
in tro du zir mo di fi ca ções no Tra ta do ce le bra do en tre
Bra sil e Pa ra guai. A mo di fi ca ção de ve rá pre ver for -
mas de con tro le ex ter no so bre a Ita i pu Bi na ci o nal, a
se rem exer ci das pe los Po de res Le gis la ti vos de am -
bos os pa í ses.

Sala das Co mis sões, 25 de agos to de 1999. – Ro -
me ro Jucá, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re la tor –
Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – Edu ar do Su plicy –
José Edu ar do Du tra – Ge ral do Althoff – Bel lo Par ga
– João Alber to Sou za – Hugo Na po leão.

Com re fe rên cia aos Pa re ce res da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal e da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le so bre o Di ver sos nº 19, de 1997, a
Pre si dên cia en ca mi nha rá seus res pec ti vos
tex tos às au to ri da des ne les men ci o na das.

PARECER Nº 152, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 53, de 2000,
(nº 2639-1/2000, na ori gem) do Ban co
Cen tral do Bra sil, que en ca mi nha ao Se -
na do Fe de ral re la tó rio so bre a ope ra ção
de tro ca de tí tu los do tipo Brady por um
novo tí tu lo do tipo Glo bal, con clu í da em
17 de agos to de 2000

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, em con -
for mi da de com o art. 5º da Re so lu ção nº 69, de 1996,
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral re la tó rio so bre ope ra ção 
de tro ca de tí tu los do tipo Brady por um novo tí tu lo do
tipo Glo bal, con du zi da por aque le Ban co Cen tral, na
qua li da de de agen te do Te sou ro Na ci o nal.

Infor ma o Pre si den te do Ban co Cen tral que a ope -
ra ção foi con clu í da com bas tan te su ces so em 17 de
agos to de 2000, re sul tan do na emis são e co lo ca ção de
tí tu los do tipo Glo bal pelo go ver no bra si le i ro no mer ca -
do in ter na ci o nal, no va lor de US$5.157.311.000,00 (cin -
co bi lhões, cen to e cin qüen ta e sete mi lhões, tre zen tos
e onze mil dó la res es ta du ni den ses).

Essa ope ra ção fi nan ce i ra pos si bi li tou a re ti ra da
do mer ca do de bô nus do tipo Brady com va lo res de
face per fa zen do um to tal de USD5.399.866.282,01
(cin co bi lhões, tre zen tos e no ven ta e nove mi lhões, oi -
to cen tos e ses sen ta e seis mil, du zen tos e oi ten ta e
dois dó la res es ta du ni den ses e um cen ta vo).

Ini ci al men te, cabe des ta car que a ope ra ção tro -
ca de tí tu los Bra di es por Bô nus Glo bal foi re a li za da
me di an te pro ces so com pe ti ti vo sob a for ma de le i lão
ele trô ni co, in te i ra men te re a li za do por meio da Inter -
net. Lo gi ca men te, essa sis te má ti ca uti li za da para a
re a li za ção da ope ra ção de tro ca de tí tu los se, por um
lado, im pli cou ma i or par ti ci pa ção e com pe ti ti vi da de
en tre in ves ti do res, por ou tro po de ria en se jar os ci la -
ções de pre ços dos pa péis, uma vez que a ope ra ção
fi ca ria aber ta para a ofer ta dos in ves ti do res du ran te
um pe río do de qua tro dias úte is.
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Para evi tar a ocor rên cia de me ca nis mos que po -
de ri am pre ju di car os re sul ta dos da ope ra ção de tro ca,
ado tou-se cri té ri os para o le i lão que evi ta ram ope ra -
ções de ar bi tra gem en tre os tí tu los an ti gos e os no vos:
a de fi ni ção dos pre ços a se rem ofe re ci dos pe los bra di -
es de ve ria ob ser var uma re la ção fixa en tre os spre ads
des ses pa péis e o spre ad de um bônus glo bal. Esse
cri té rio per mi tiu que, no en cer ra men to do le i lão, fos -
sem de ter mi na dos pre ços de tro ca para os tí tu los bra -
di es em ní ve is com pa tí ve is com aque les pra ti ca dos no 
mer ca do quan do do anún cio da tran sa ção de se ja da.

Ou tra ca rac te rís ti ca mar can te des sa úl ti ma ope -
ra ção de tro ca de tí tu los da dí vi da ex ter na, tal vez aqui 
re si din do seu as pec to mais sig ni fi ca ti vo, re pre sen ta o
pra zo de res ga te de 40 anos dos no vos bô nus Glo bal.
A ope ra ção é iné di ta; não ape nas pela ca rac te rís ti ca
da emis são de pra zo tão lon go re a li za da por um país
emer gen te no mer ca do de ca pi ta is in ter na ci o nal. É
sin gu lar, tam bém, por in cor po rar a pos si bi li da de de
res ga te an te ci pa do par ci al ou to tal da obri ga ção, a
par tir do 15º ano. Sem dú vi da, essa ca rac te rís ti ca
per mi ti rá ao Bra sil, ao exer cer a re fe ri da op ção, usu -
fru ir da me lho ra de suas con di ções eco nô mi -
co-financeiras, re fi nan ci an do, no fu tu ro, o tí tu lo ora
emi ti do, a cus tos me no res e com pa tí ve is com a nova
re a li da de do País.

Na se le ção dos agen tes da ope ra ção, fo ram ob -
ser va dos os prin cí pi os ba si la res con sa gra dos na Lei
nº 8.666, de 21-6-1993, re ca in do a es co lha na ins ti tu i -
ção que apre sen tou a pro pos ta de ope ra ção que me -
lhor aten deu aos ob je ti vos de fi ni dos para a ad mi nis -
tra ção do pas si vo ex ter no bra si le i ro. Entre as di ver sas 
pro pos tas re ce bi das, a es tru tu ra re co men da da pelo
ban co Gold man Sachs & Co. foi a ven ce do ra: foi a que 
se ajus tou ao ob je ti vo bá si co de alon gar os pra zos da
dí vi da. Res sal te-se que essa ins ti tu i ção con ta com
vas ta ex pe riên cia na exe cu ção de ope ra ções da na tu -
re za pre ten di da, tan to no Bra sil como em ou tros pa í -
ses emer gen tes. Foi, as sim, o agen te co or de na dor do 
atu al pro ces so de tro ca de tí tu los, que con tou ain da
com a par ti ci pa ção de mais dois ban cos de in ves ti -
men tos, o Cha se Se cu ri ti es mc. e o Mor gan Stan ley &
Co. Inc., de for ma a que fos se al can ça do o ma i or nú -
me ro pos sí vel de in ves ti do res.

No que diz res pe i to às co mis sões ne go ci a das
com os agen tes da ope ra ção, o Ban co Cen tral in for -
ma que foi acor da do o pa ga men to de 0,50% so bre o
va lor de face do novo tí tu lo. Fo ram re a li za dos, tam -
bém, gas tos re la ti vos a ad vo ga dos no ex te ri or, im -
pres são e dis tri bu i ção dos pros pec tos, pu bli ci da de,
lista gem dos tí tu los na Bol sa de Lu xem bur go e re gis tro

jun to à Se cu ri ti es and Exchan ge Co mis si on (SEC), nos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca. To dos es ses, gas tos tí pi -
cos e de pra xes em ope ra ções da es pé cie.

Con for me o Re la tó rio, den tre as van ta gens bá -
si cas da ope ra ção de tro ca, des ta cam-se: o ga nho fi -
nan ce i ro de cor ren te da di fe ren ça en tre os ren di men -
tos de cada um dos tí tu los bra di es subs ti tu í dos e os
do novo tí tu lo tipo glo bal; o im pac to so bre o per fil fu -
tu ro de pa ga men tos por par te do Te sou ro Na ci o nal e
o in cre men to das re ser vas in ter na ci o na is do País, em 
de cor rên cia da li be ra ção de ga ran ti as vin cu la das aos
tí tu los an ti gos.

Com efe i to, “Com pa ra das as con di ções fi nan ce -
i ras do novo tí tu lo com as dos tí tu los Bra di es re ti ra -
dos, o re sul ta do é uma eco no mia para o PaÍs de
US$144 mi lhões ex pres sos em va lor pre sen te. Ade -
ma is, a tran sa ção de tro ca pro por ci o nou uma re du ção 
de US$243 mi lhões no es to que da dí vi da de res pon -
sa bi li da de do Te sou ro Na ci o nal e o in gres so de
US$312 mi lhões em re cur sos de cor ren tes da li be ra -
ção de ga ran ti as vin cu la das aos bô nus ao Par cer e de 
Des con to, que vi e ram re for çar as re ser vas in ter na ci o -
na is do País. Em ter mos de per fil de pa ga men tos, lo -
grou-se um ali vio de US$983 mi lhões, ao lon go dos
pró xi mos 10 anos, em ju ros e amor ti za ções”.

É o Re la tó rio.

II – Voto

A Re so lu ção nº 69, de 1996, do Se na do Fe de ral, 
“au to ri zou a União a re a li zar ope ra ções de re com pra
e de re es tru tu ra ção dos tí tu los da dí vi da ex ter na bra -
si le i ra, con tem plan do a aqui si ção dos tí tu los, com de -
sá gio, no mer ca do se cun dá rio, a emis são de no vos tí -
tu los para subs ti tu ir os an ti gos ou ou tras mo da li da des 
de ope ra ções”, com o ob je ti vo de re du zir o es to que ou 
os en car gos da dí vi da, alon gar os pra zos de seu pa -
ga men to, ou ajus tar o per fil do en di vi da men to ex ter no 
do se tor pú bli co bra si le i ro.

Esta Re so lu ção es ta be le ceu, tam bém, con for -
me art. 5º, que o Ban co Cen tral pres ta rá con tas ao
Se na do Fe de ral, me di an te o en vio de re la tó rio cir -
cuns tan ci a do so bre cada ope ra ção re a li za da e que
esta Co mis são emi ti rá o seu res pec ti vo pa re cer (cf. §
4º do ci ta do art. 5º).

O Ban co Cen tral, em cum pri men to às de ter mi -
na ções da re fe ri da Re so lu ção, en ca mi nha a esta
Casa a pre sen te ope ra ção de tro ca de tí tu los da dí vi -
da, con clu í da em 17 de agos to úl ti mo.

Em nos so en ten di men to, o pre sen te re la tó rio
aten de aos re qui si tos es ta be le ci dos pela re fe ri da Re -
so lu ção do Se na do Fe de ral, por quan to pres ta as in -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira 11  05845



for ma ções e de mons tra os be ne fí ci os au fe ri dos com
a ope ra ção. Con for me re la ta do aci ma, os ga nhos do
con jun to da ope ra ção são ex pres sos, so bre tu do, pe -
los ga nhos fi nan ce i ros de US$144,38 mi lhões, em
ter mos de va lor pre sen te, quan do com pa ra dos aos
cus tos dos tí tu los que fo ram re ti ra dos do mer ca do;
pela re du ção de US$242,55 mi lhões no va lor do es to -
que da dí vi da ex ter na de res pon sa bi li da de do Te sou -
ro Na ci o nal; pelo in gres so de US$311,73 mi lhões,
me di an te li be ra ção de ga ran ti as e re du ção no flu xo
de pa ga men tos de prin ci pal e ju ros no mon tan te de
US$983,5 mi lhões, ao lon go dos pró xi mos 10 anos.

São ex pres si vos, ain da, so bre tu do por, no con -
tex to do pro ces so de ge ren ci a men to do pas si vo ex -
ter no do Te sou ro Na ci o nal, en gen drar o alon ga men -
to, de for ma sin gu lar, do pra zo da dí vi da, com im pac -
tos, como vis tos, po si ti vos em ter mos do per fil de pa -
ga men tos de ju ros e de amor ti za ções nos pró xi mos
10 anos. Os bra di es subs ti tu í dos ti nham uma vida
mé dia de 7,7 anos, con tra o pra zo de 40 anos para o
novo tí tu lo, pro por ci o nan do uma ex ten são de pra zo
de 32,3 anos.

No nos so en ten di men to, o pre sen te re la tó rio de -
mons tra a opor tu ni da de e os be ne fí ci os al can ça dos
para o País com o exer cí cio da au to ri za ção con ce di da 
pelo Se na do Fe de ral à União, em 1996; qual seja,
essa nova in ser ção no mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o -
nal per mi tiu ope ra ções de tro ca de tí tu los por ou tros
mais van ta jo sos para o País, le van do, em de cor rên -
cia, à re du ção do es to que da dí vi da, dos cus tos fi nan -
ce i ros a ela as so ci a dos e ao alon ga men to do pra zos e 
à me lho ria do per fil de en di vi da men to ex ter no do se -
tor pú bli co bra si le i ro.

Além das van ta gens fi nan ce i ras di re tas, de pre -
en de-se que essa ope ra ção teve im pac to po si ti vo so -
bre as re ser vas cam bi a is, as sim como so bre a si tu a -
ção fis cal fe de ral, co i tri bu in do, por tan to, para o en ca -
mi nha men to de so lu ções para dois dos mais gra ves
pro ble mas ma cro e co nô mi cos do País, na atu a li da de.

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra -
vel men te ao re la tó rio do Ban co Cen tral, ob je to do Ofí -
cio “S” nº 53, de 2000, e con clu í mos, as sim, em con -
for mi da de com o art. 133, III, do Re gi men to Inter no
des ta Casa, pelo ar qui va men to do re fe ri do re la tó rio.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor – La -
u ro Cam pos (ven ci do) – Edu ar do Si que i ra Cam pos 
– Pe dro Piva – Arlin do Por to – Fre i tas Neto – Ger -
son Ca ma ta – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra 
– Gil ber to Mes tri nho – José Alen car – Osmar Dias
– Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA GERAL DA MESA 

RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1996

Au to ri za a União a re a li zar ope ra -
ções de re com pra e de re es tru tu ra ção
dos tí tu los da dí vi da ex ter na bra si le i ra,
con tem plan do a aqui si ção dos tí tu los,
com de sá gio,  no mer ca do se cun dá rio, a
emis são de no vos tí tu los para subs ti tu ir
os an ti gos ou ou tras mo da li da des de
ope ra ções, com o ob je ti vo de re du zir o
es to que ou os en car gos da dí vi da, alon -
gar os pra zos de pa ga men to ou ajus tar o
per fil do en di vi da men to ex ter no do se tor
pú bli co bra si le i ro.

...........................................................................
Art. 5º O Ban co Cen tral do Bra sil de ve rá pres tar

con tas ao Se na do Fe de ral, me di an te o en vio de re la -
tó rio cir cuns tan ci a do so bre cada ope ra ção re a li za da,
nas con di ções es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, até
trin ta dias após a re a li za ção de cada ope ra ção, ou em 
até dez dias úte is após as ope ra ções atin gi rem o
mon tan te de US$500.000,000.00 (qui nhen tos mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), cu mu la ti va men -
te.

§ 1º O re la tó rio de pres ta ção de con tas de ve rá
ser abran gen te e ana lí ti co, evi den ci an do o aten di -
men to ao dis pos to no art. 2º des ta Re so lu ção, em es -
pe ci al no que res pe i ta à de mons tra ção dos be ne fí ci os 
au fe ri dos em cada ope ra ção, de ven do con tem plar ne -
ces sa ri a men te as se guin tes in for ma ções:

I – pre ços dos tí tu los ob je to de cada ope ra ção
de re com pra, tro ca ou re es tru tu ra ção;

II – có pia da do cu men ta ção re la ti va à cada ope -
ra ção re a li za da, es pe ci al men te dos con tra tos de
even tu a is no vas emis sões de tí tu los ex ter nos efe tu a -
das ao am pa ro des ta Re so lu ção.

§ 2º Na hi pó te se de não cum pri men to do es ta -
be le ci do no ca put des te ar ti go, é sus pen sa a au to ri -
za ção para o Ban co Cen tral do Bra sil re a li zar qual -
quer ou tra ope ra ção de re com pra ou de re es tru tu ra -
ção dos tí tu los da dí vi da ex ter na, até que seja aten di -
da aque la exi gên cia.

§ 3º No caso de qual quer das ope ra ções re a li za -
das não re sul tar em efe ti vo be ne fí cio para o País, a
cri té rio da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se -
na do Fe de ral, é au to ma ti ca men te sus pen sa a au to ri -
za ção ob je to des ta Re so lu ção, ca ben do re cur so ao
Ple ná rio do Se na do Fe de ral.
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§ 4º Qu an do se tra tar de ope ra ção cujo va lor
atin ja o li mi te de US$500,000,000.00 (qui nhen tos mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), cu mu la ti va men -
te, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do
Fe de ral de ve rá, no pra zo de dez dias úte is, emi tir pa -
re cer so bre o re la tó rio de pres ta ção de con tas en ca -
mi nha do pelo Ban co Cen tral do Bra sil, pe río do du ran -
te o qual não po de rão ser re a li za das no vas ope ra -
ções.

§ 5º O não cum pri men to do dis pos to no pa rá gra -
fo an te ri or, por par te da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos do Se na do Fe de ral, res ta be le ce au to ma ti ca -
men te as con di ções para a re a li za ção de no vas ope -
ra ções.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.868, DE 11 DE ABRIL DE 1994

Dis põe so bre o de po si tá rio in fi el de
va lor per ten cen te à Fa zen da Pú bli ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 153, 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 238, de 2000 (nº
465 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que pro va o tex to do Acor do de Co o pe ra -
ção Edu ca ci o nal 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 Bo lí via, ce le bra do em La 
Paz, em 26 de ju lho de 1999

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Com apo io no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te
à con si de ra ção dos Se nho res Mem bros do Con gres -
so Na ci o nal (fls. 4) o tex to do Acor do de Co o pe ra ção
Edu ca ci o nal, 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
Bo lí via, em La Paz, no dia 26 de ju lho de 1999. Acom -
pa nha o ci ta do do cu men to a Expo si ção de Mo ti vos nº
330/DFRT/DCT/DCJ/DAI/DAMII-MIRE-KCEE, de 21
de se tem bro de 1999 (fls. 13), do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

2. Qu an do da sua re gu lar tra mi ta ção na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, a ma té ria ob te ve, já na qua li da de de
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 465-A, de 2000, a

apro va ção das suas co mis sões de Re la ções Exte ri o -
res e de De fe sa Na ci o nal (Re la tor: de pu ta do Cabo
Jú lio – fls. 12 a 17 do Su má rio ane xo –, sen do pre si -
den te o De pu ta do Luiz Car los Ha uly), Edu ca ção e
Cul tu ra (Re la to ra: De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro – fls. 18
a 20 do ci ta do Su má rio) e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção (Re la tor: De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho
–(fls. 21 e 22 do ci ta do do cu men to), com apro va ção
do seu res pec ti vo pre si den te, De pu ta do Ro nal do Ce -
sar Co e lho (fls. 22 e 23, idem, idem).

É o re la tó rio.

II – Aná li se

3. Bra sil e Bo lí via, im bu í dos da im por tân cia de
que se re ves te a área edu ca ti va em to dos os seus as -
pec tos, es pe ci al men te no que res pe i ta ao pro gres si -
vo de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co em es ca -
la mun di al, bus cam, pelo pre sen te acor do de co o pe -
ra ção, a re ci pro ci da de ne ces sá ria para que am bos os 
pa í ses pos sam, via ex ce lên cia dos seus re cur sos hu -
ma nos, atin gir o ob je ti vo al me ja do. E o fa zem por
meio de com pro mis sos bi la te ra is cla ros e pre ci sos,
”ob ser va das as res pec ti vas le gis la ções na ci o na is vi -
gen tes“. (Arti go I). Tal com pro me ti men to en vol ve mul -
ti pli ci da de de áre as (Arti go II), a sa ber: for ta le ci men to
co o pe ra ti vo nas áre as edu ca ci o nal e in te ru ni ver si tá -
ria, for ma ção e aper fe i ço a men to de do cen tes e pes -
qui sa do res, in ter câm bio de in for ma ções e ex pe riên ci -
as, co o pe ra ção mais es tre i ta en tre equi pes de pes -
qui sa e in cre men to da pro du ção ci en tí fi ca. Tais ob je ti -
vos de ve rão ser ma te ri a li za dos por am plo arco de ati -
vi da des co o pe ra ti vis tas (Arti go III), en vol ven do in ter -
câm bi os nas áre as vol ta das para cur sos de
pós-graduação, com a ela bo ra ção e exe cu ção con -
jun ta de pro je tos, bem como a tro ca de do cu men ta -
ção e pu bli ca ção de re sul ta dos nas vá ri as áre as de
co nhe ci men to. O pre sen te acor do pros se gue o seu
ar ra zo a do com o in cen ti vo ao es tu do re cí pro co de lín -
guas es tran ge i ras e suas res pec ti vas cul tu ras (Arti go
IV e V), ali a do à con ces são de bol sas de es tu dos em
ní vel de pós-graduação para aper fe i ço a men to aca dê -
mi co e pro fis si o nal (Arti go VI), bem como à per mis -
são re cí pro ca para o in gres so de es tu dan tes em es ta -
be le ci men tos de en si no, com isen ção de pa ga men to
de ”ta xas de ma tri cu la e men sa li da des du ran te o cur -
so, no âm bi to de pro gra mas es pe cí fi cos de in ter câm -
bio“. (Arti go VII), com ob ser vân cia de cer tos pre ce i tos 
e sob a co or de na ção dos res pec ti vos Mi nis té ri os das
Re la ções Exte ri o res. A con ces são de ma trí cu las de
cor te sia para os cur sos em es ta be le ci men tos de en si -
no su pe ri or (Arti go IX), sem pres ta ção de exa mes de

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira 11  05847



in gres so, é jus ti fi ca da para ”es tu dan tes es tran ge i ros
que acom pa nhem e se jam de pen den tes de na ci o na is 
da ou tra Par te Con tra tan te, des de que ”fi gu rem na
Lis ta Di plo má ti ca ou na Lis ta Con su lar ou ”se jam fun -
ci o ná ri os acre di ta dos como mem bros de Mis são Di -
plo má ti ca ou Re par ti ção Con su lar no ter ri tó rio de
uma das Par tes Con tra tan tes“. No con cer nen te ao re -
co nhe ci men to e/ou re va li da ção de di plo mas e tí tu los
aca dê mi cos ou tor ga dos por ins ti tu i ções de en si no su -
pe ri or de cada uma das Par tes Con tra tan tes“, os
mes mos es ta rão su je i tos ”à le gis la ção do país em
que for so li ci ta do (Arti go X).“ Os es tu dos de ní vel fun -
da men tal e mé dio ou de seus equi va len tes em ter mos
de edu ca ção for mal es tão ga ran ti dos por meio de ta be -
la es pe ci fi ca ane xa ao Acor do (Arti go XI). Fi cam dis pen -
sa dos, ain da, en tre as Par tes Con tra tan tes, os exa mes
de His tó ria, Ge o gra fia, Instru ção Cí vi ca, Por tu guês e
Espa nhol. Ade ma is, ca be rá à re par ti ção con su lar com -
pe ten te a le ga li za ção dos cer ti fi ca dos de con clu são de
es tu dos re fe ren tes aos ní ve is fun da men tal e mé dio cor -
res pon den tes (Arti go XI-2) Enfim, te mos que a par te
subs tan ti va do ato in ter na ci o nal em evi dên cia se es go -
ta, se gun do o nos so en ten di men to, com o ex pos to no
Arti go XII, o qual tra ta do in ter câm bio per ma nen te de
ex pe riên ci as na área edu ca ci o nal, aí in clu í da, tam bém,
a co mu ni ca ção re cí pro ca quan to às ”even tu a is mo di fi -
ca ções nas no men cla tu ras de sé ri es e ní ve is e nas res -
pec ti vas le gis la ções.“

4. Fi na li za do, aci ma, o exa me da par te subs tan -
ti va do presen te acor do, te mos que a sua par te ad je ti va, 
ini ci a da à al tu ra do Arti go XII – in ter câm bio de ex pe riên -
ci as edu ca ci o na is, co mu ni ca ção de even tu a is mo di fi ca -
ções no men cla tu ra is e le gis la ti vas, me i os ade qua dos à
per fe i ta exe cu ção do Acor do, pe ri o di ci da de de re u niões
de in te res se mú tuo, no ti fi ca ção re cí pro ca en tre as Par -
tes Con tra tan tes, en tra da em vi gor do Acor do e pos si bi -
li da de de sua mo di fi ca ção, pra zo de va li da de, de nún cia
e fe i tu ra –  es tão de con for mi da de com os atos le gis la ti -
vos vol ta dos para a es pé cie.

5. Em vir tu de do ex pos to e em face da re le vân -
cia da ma té ria ora tra ta da, en ten de mos vá li do o ato
in ter na ci o nal em tela, com a cer te za de que Bra sil e
Bo lí via têm em mãos um ins tru men to de gran de im -
por tân cia e al can ce para fa zer pros pe rar, ain da mais,
en tre am bos os pa í ses, a mais es tre i ta co o pe ra ção ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca en tre do cen tes e pes qui sa do -
res, em be ne fi cio dos nos sos dois po vos.

III – Voto 

Vo ta mos, pois, pela apro va ção in te gral do tex to
do ”Acor do de Co o pe ra ção Edu ca ci o nal 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 Bo lí via“, ce le bra do em La Paz, em 26 
de ju lho de 1999.

É o pa re cer, s.m.j.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001.  –  Jef fer -

son Pe res, Pre si den te –  Ro meu Tuma, Re la tor – 
Gil ber to Mes tri nho –  José Co e lho –  Ge ral do Cân -
di do –  Ber nar do Ca bral –  Pa u lo Har tung –  Pe dro
Piva –  Emí lia Fer nan des –   Fer nan do Ma tu sa lém –  
José Agri pi no –  Tião Vi a na.

PARECER Nº 154, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 193, de 2000 – Com ple men tar, de ini ci -
a ti va da Co mis são Tem po rá ria da Ama zô -
nia, que al te ra a le gis la ção do im pos to
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral 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 in te res ta du al e in ter mu ni ci -
pal e de co mu ni ca ção.

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 193, de 2000 –
Com ple men tar, de ini ci a ti va da Co mis são Tem po rá ria
da Ama zô nia, sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, tem como ob je ti vo al te rar a Lei

Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, tam bém co nhe ci da como ”Lei Kan dir".

Pro põe, al te ran do a re da ção do art. 3º, in ci so II,
da LCP-87/96, o re tor no da in ci dên cia do im pos 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 in te res -
ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção — ICMS
so bre a ex por ta ção de pro du tos pri má ri os e de pro du -
tos se mi-elaborados de fi ni dos na Lei Com ple men tar
nº 65, de 15 de abril de 1991, para esse fim re pris ti na -
da no art. 3º do pro je to.

Pre ten de, tam bém, mo di fi car o art. 20 da Lei
Com ple men tar do ICMS, ex clu in do o di re i to ao cré di to 
do im pos to re la ti vo à en tra da de mer ca do ria no es ta -
be le ci men to, ou o re ce bi men to de ser vi ços, des ti na -
dos ao seu uso ou con su mo ou ao ati vo per ma nen te.

De ter mi na, ou tros sim, que a União en tre gue,
em di nhe i ro, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos
Mu ni cí pi os, em doze par ce las men sa is, no exer cí cio
fi nan ce i ro sub se qüen te ao da sua apro va ção, re cur -
sos equi va len tes às re ce i tas que de i xa ram de ser ar -
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re ca da das em vir tu de das ino va ções pre vis tas nos
arts. 3º, in ci so II, e 20 da ”Lei Kan dir“, ve ri fi ca das du -
ran te o pe río do em que ti ve ram vi gên cia os re fe ri dos
dis po si ti vos. Des se mon tan te, se ri am de du zi das as
par ce las já re ce bi das pe las Uni da des Fe de ra das e o
res pec ti vo va lor se ria apu ra do pelo Tri bu nal de Con -
tas da União.

Da jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, des ta ca mos, re su -
mi da ni en te, as se gum tes ra zões:

1 – As mu dan ças na tri bu ta ção do ICMS in tro du zi -
das pela LCP-87/96, além de não atin gi rem os ob je ti vos 
es pe ra dos pe los seus men to res, fo ram to tal men te da -
no sas para a eco no mia dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

2 – As dis po si ções da LCP-87/96 que se pre ten -
de al te rar no pro je to não so fre ram o de vi do e acu ra do
exa me do Con gres so Na ci o nal, apro va da que foi às
pres sas na Câ ma ra dos De pu ta dos e em cer ca de
uma se ma na no Se na do, ape sar de im pli car enor me
re nún cia de re ce i tas pú bli cas.

3 – A sis te má ti ca cri a da para a com pen sa ção
dos Esta dos e Mu ni cí pi os, o cha ma do ”se gu -
ro-receita“, re ve lou-se um ver da de i ro en go do, haja
vis ta que as Uni da des Fe de ra ti vas que não ti ve ram
re du ção em sua re ce i ta do ICMS não fa ri am jus a ne -
nhum re ce bi men to de re cur sos com pen sa tó ri os da
União. Assim, os Esta dos que se mos tra ram efi ci en -
tes na ad mi nis tra ção tri bu tá ria e que, a des pe i to das
re nún ci as da LCP-87/96, con se gui ram evi tar que da
na re ce i ta do ICMS, fo ram pu ni dos ao nada re ce be -
rem, e aca ba ram su por tan do, eles pró pri os, as per -
das de ri va das de ino va ções le ga is ado ta das no in te -
res se pre cí puo da po lí ti ca de Go ver no da União.

4 – O fo men to à ex por ta ção, jus ti fi ca ti va da re -
nún cia fis cal im pos ta, não se efe ti vou na prá ti ca, pois
os pre ços dos pro du tos pri má ri os são de ter mi na dos
pelo mer ca do, em bol sas de mer ca do ri as, ocor ren do
na ver da de uma sim ples trans fe rên cia de re cur sos do
erá rio para o pa tri mô nio dos ex por ta do res e, pela pre -
fe rên cia dada à ex por ta ção, au men to de pre ço para
os con su mi do res in ter nos.

5 – A ex ten são do cré di to do ICMS para bens de
uso e con su mo ou do ati vo fixo fere o prin cí pio da
não-cumulatividade do im pos to, pelo que afron ta a
von ta de da Cons ti tu i ção e o sen ti men to da Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

6 – Igual men te, e mais gra ve ain da, é a ex ten -
são, por lei com ple men tar, da imu ni da de dos pro du -
tos in dus tri a li za dos para os pro du tos pri má ri os e para 
to dos os pro du tos se mi-elaborados.

Ne nhu ma emen da ao pro je to foi apre sen ta da.
E o re la tó rio.

I – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo tema,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de leis com ple men ta res está afe ta a qual -
quer Mem bro ou Co mis são do Se na do Fe de ral, en tre
ou tros, con so an te dis põe o seu art. 61, ca put.

Além des ses dis po si ti vos cons ti tu ci o na is, a ini -
ci a ti va en con tra am pa ro nos mis. 146, III, a, e 155,
XII, do Esta tu to Po lí ti co.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

A Lei Com ple men tar nº 87/96 trou xe, efe ti va -
men te, duas im por tan tes ino va ções na sis te má ti ca
de tri bu ta ção do ICMS: a exo ne ra ção de to das as
ex por ta ções de mer ca do ri as e ser vi ços e a pos si bi li -
da de de apro ve i ta men to do cré di to do im pos to in ci -
den te na aqui si ção de bens des ti na dos ao ati vo imo -
bi li za do das em pre sas.

O dis po si ti vo que con ce de cré di to nas aqui si -
ções de mer ca do ri as para uso e con su mo do es ta -
be le ci men to, por mo ti vo de pru dên cia em face das
ele va das per das de re ce i tas que po de rá oca si o nar,
teve sua en tra da em vi gor já pos ter ga da por duas
ve zes, de ven do ter efi cá cia ape nas após o iní cio do
exer cí cio de 2003.

To das es sas ino va ções es tão, a nos so ver, fun -
da das em ex pres sos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is. De 
fato, a Cons ti tu i ção dis põe que o ICMS não in ci di rá
so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or pro du tos
in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se mi-elaborados de fi -
ni dos em lei com ple men tar (art. 155, § 2º, in ci so X,
alí nea a). To da via, logo a se guir, es ta be le ce que
cabe à lei com ple men tar ex clu ir da in ci dên cia do im -
pos to, nas ex por ta ções para o ex te ri or, ser vi ços e
ou tros pro du tos além dos men ci o na dos re fe ri do dis -
po si ti vo (art. 155, § 2º, in ci so XII, alí nea e).

Não há, des tar te, qual quer im pe di men to para
que a lei com ple men tar de ter mi ne a exo ne ra ção da
ex por ta ção de to dos os pro du tos pri má ri os e se -
mi-elaborados. A le i tu ra in te gra da dos dois dis po si ti -
vos, a toda evi dên cia, re ve la su por te para tan to.
Ade ma is, sem pre que nos de fron tar mos com dois
dis po si ti vos le ga is, de idên ti ca hi e rar quia, ver san do
a mes ma ma té ria, em obe diên cia ao prin cí pio da es -
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pecialida de, de ve mos pre fe rir o mais es pe cí fi co ao
mais ge né ri co.

A Lei Com ple men tar nº 87/96, sim ples men te
se guin do a po lí ti ca de de so ne ra ção das ex por ta ções, 
avan çou ao ex clu ir a in ci dên cia so bre ope ra ções e
pres ta ções que des ti nem ao ex ter no mer ca do ri as, in -
clu si ve pro du tos pri má ri os e pro du tos in dus tri a li za dos 
se mi-elaborados, ou ser vi ços (art. 3º, II).

A de so ne ra ção to tal dos pro du tos ex por ta dos
foi jus ti fi ca da como uma im po si ção da ne ces si da de
de es ti mu lar as ex por ta ções, com vis tas, in clu si ve, à
so lu ção de gra ve cri se na ba lan ça co mer ci al, num
con tex to em que a po lí ti ca cam bi al e de co mér cio
ex te ri or vi sa va pri o ri ta ri a men te o com ba te à in fla -
ção, para o que se man ti nha a mo e da in ter na so bre -
va lo ri za da (na opi nião da ma i o ria dos eco no mis tas).
Des sa for ma, po de-se aven tar que a de so ne ra ção
tri bu tá ria ti nha, em boa me di da, a fun ção de con tra -
ba lan çar a res tri ção cam bi al no que ela agia como
de ses ti mu lan te das ex por ta ções.

A mes ma Lei Com ple men tar nº 87/96, em seu
art. 20, ca put, ao dis por so bre o cré di to do im pos to,
ca rac te rís ti co de seu ca rá ter de não cu mu la ti vi da de
(CF, art. 155, § 2º, in ci so I), as se gu rou o di re i to em
re la ção às ope ra ções de que te nha re sul ta do a en -
tra da da mer ca do ria, real ou sim bó li ca, no es ta be le -
ci men to, in clu si ve a des ti na da a seu uso ou con su -
mo ou ao ati vo per ma nen te, ou o re ce bi men to de
ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal 
ou de co mu ni ca ção. Não há, tam bém, nes sa dis po -
si ção, ne nhu ma afron ta ao tex to cons ti tu ci o nal.

Não pa re ce per fe i ta a afir ma ção de que a ”Lei
Kan dir“ veio des ca rac te ri zar com ple ta men te o im -
pos to, a pon to de ame a çar se ri a men te a sua fun ção
fis cal, to man do-o in ca paz de ge rar as re ce i tas de
que ne ces si tam as ad mi nis tra ções es ta du a is e mu -
ni ci pa is. Os su ces si vos in cre men tos na re ce i ta do
ICMS nos úl ti mos anos evi den cia a fra gi li da de des -
ses ar gu men tos.

Ao am pli ar as hi pó te ses de apro ve i ta men to de
cré di to do ICMS, a Lei Com ple men tar nº 87/96 está,
ao con trá rio, apro xi man do-o ain da mais de sua vo -
ca ção ge né ti ca de im pos to não-cumulativo e atu an -
do, com isso, a re gra cons ti tu ci o nal exa ra da no art.
155, § 2º, in ci so I, se gun do a qual o ICMS será não
cu mu la ti vo, com pen san do-se o que for de vi do em
cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de mer ca do ri as
ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan te co bra do
nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta do ou pelo
Dis tri to Fe de ral.

No que res pe i ta ao res sar ci men to dos Esta dos 
e Mu ni cí pi os pe las per das de cor ren tes da ”Lei Kan -
dir“, en ten de mos ne ces sá rio um bre ve re la to his tó ri -
co para que este voto pos sa ser bem com pre en di do.

A Lei Com ple men tar nº 87/96, como to dos sa -
be mos, es ta be le ceu um me ca nis mo de ”se gu -
ro-receita“, pelo qual a União se obri gou a trans fe rir
men sal men te re cur sos aos Esta dos até o exer cí cio
de 2002, em va lo res cu jos li mi tes des de logo fi ca -
ram fi xa dos para cada Uni da de Fe de ra da e que no
to tal na ci o nal so ma vam R$3,6 bi lhões nos exer cí ci -
os de 1996 e 1997 e R$4,4 bi lhões nos exer cí ci os
de 1998 e se guin tes (va lo res su je i tos a atu a li za ção
mo ne tá ria). Com o adi a men to da en tra da em vi gor
da per mis são para ma nu ten ção do cré di to de bens
de uso e con su mo, per ma ne ceu o li mi te de R$3,6
bi lhões. 

Um pres su pos to não es cri to, mas cla ra men te
im plí ci to no fun ci o na men to do ”se gu ro-receita“, é
que este se ria pago em va lo res de cres cen tes, à me -
di da que a re a ti va ção eco nô mi ca pro por ci o na da pe -
las me di das fos se ge ran do au men tos de ar re ca da -
ção. Des sa for ma, ima gi na va-se que o res sar ci men -
to se ria to tal, no iní cio, di mi nu in do aos pou cos até
to mar-se ir ri só rio no fi nal do pe río do.

Logo sur giu o pro ble ma em tor no do cri té rio
que a Lei Com ple men tar nº 87/96 es ta be le ceu para
cal cu lar o va lor a que cada Esta do te ria di re i to.

Um cri té rio que pas sou a ser for te men te re i vin -
di ca do pe los Esta dos, pe ran te a União, se ria men -
su rar, efe ti va men te, ao lon go do pe río do de se tem -
bro de 1996 a de zem bro de 2002, a per da de re ce i ta 
com cada uma da que las me di das e, com base nes -
sa men su ra ção, fa zer o res sar ci men to.

Acon te ceu que o cri té rio que a Lei Com ple -
men tar nº 87/96 ado tou foi o de ga ran tir ao Esta do a 
ma nu ten ção do mes mo pa ta mar de ar re ca da ção de
ICMS ve ri fi ca do en tre ju lho de 1995 e ju nho de 1996 
(pra ti ca men te nos doze me ses an te ri o res à apro va -
ção da lei), atu a li za do mo ne ta ri a men te e cor ri gi do
por um fa tor de efi ciên cia.

Na prá ti ca, é como se o le gis la dor ti ves se dito
ao Esta do: es tou ado tan do es sas me di das; sei que
o Esta do vai ter que da de ar re ca da ção, mas essa
que da é tem po rá ria e até o ano de 2002 ela já es ta -
rá re cu pe ra da; es tou ga ran tin do que a ar re ca da ção
que o Esta do tem hoje, cal cu la da pela mé dia dos úl -
ti mos doze me ses, será in te gral men te man ti da em
va lo res re a is, in clu si ve des con tan do os acrés ci mos
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de ar re ca da ção ob ti dos por au men to de efi ciên cia
da má qui na ar re ca da do ra.

Embo ra seja de le i tu ra di fí cil, uma vez que sua
lin gua gem se ex pres sa por meio de uma sé rie de
fór mu las ma te má ti cas, o cri té rio da lei é de con ce i to
bas tan te sim ples: o va lor a ser re pas sa do se ria a di -
fe ren ça po si ti va en tre a ar re ca da ção mé dia de doze
me ses an te ri o res à lei (cor ri gi da e mul ti pli ca da pelo
fa tor de efi ciên cia) e a ar re ca da ção mé dia de doze
me ses se guin tes (ar re ca da ção no pe río do-base me -
nos ar re ca da ção no pe río do de re fe rên cia).

O pe río do-base para com pa ra ção (ju lho/95 a
ju nho/96) era fixo. Re fe ria-se ao pe río do cuja ar re ca -
da ção era ga ran ti da.

O pe río do de re fe rên cia era mó vel, isto é, se ria 
sem pre o mês de que se tra tas se (mês de com pe -
tên cia) mais os onze me ses an te ri o res.

Su pu nha-se que a ar re ca da ção dos doze me -
ses do pe río do de re fe rên cia se ria me nor, exa ta -
men te pela de so ne ra ção das ex por ta ções e pe los
cré di tos cujo apro ve i ta men to fora per mi ti do.

Entre tan to, ocor reu exa ta men te o in ver so, na
ma i o ria dos ca sos e em boa par te do pe río do de vi -
gên cia da lei: seja pelo aque ci men to de ven das
(prin ci pal men te de ele tro do més ti cos), seja pela cor -
re ção das ta ri fas pú bli cas, a ar re ca da ção do ICMS
cres ceu sig nifl ca ti va men te em to dos os Esta dos, fi -
can do bem aci ma do pa ta mar de ar re ca da ção do
pe río do-base, co ber to pelo ”se gu ro-receita“.

Em con se qüên cia, a di fe ren ça, que se es pe ra -
va fos se ne ga ti va, aca bou sen do po si ti va — dai por
que não hou ve va lor a res sar cir, em mu i tas cir cuns -
tân ci as. Os Esta dos sen ti ram-se le sa dos, uma vez
que de i xa ram de re ce ber uma par ce la de res sar ci -
men to com a qual con ta vam. Embo ra, nos ter mos
es tri tos da Lei Com ple men tar nº 87/96, a União não
es ti ves se obri ga da a fa zer os re pas ses, os Esta dos
não de i xa vam de ter ra zão, pois, efe ti va men te a per -
da de ar re ca da ção ocor reu, prin ci pal men te pela de -
so ne ra ção das ex por ta ções.

Con tu do, isso não se re fle tiu nas es ta tís ti cas
por que a ar re ca da ção su biu por ou tras ra zões com -
ple ta men te des vin cu la das das pos tu ras da Lei Com -
ple men tar nº 87/96. Esse in cre men to de ar re ca da -
ção ca mu flou as per das dos Esta dos que, as sim, fi -
ca ram pre sos numa ar ma di lha le gal: a lei não ga ran -
tia a re po si ção de per das, mas, sim, a ma nu ten ção
do mes mo pa ta mar. E esse pa ta mar foi, ape sar das
per das, ul tra pas sa do.

Das ges tões dos Esta dos, re sul tou que a
União, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 1.579-11, 
de 21 de agos to de 1997 (nu me ra ção da épo ca),
in tro du ziu as ne ces sá ri as al te ra ções or ça men tá ri -
as e au to ri za ções às au to ri da des eco nô mi cas e,
me di an te as Por ta ri as Inter mi nis te ri a is (Fa zen da e 
Pla ne ja men to) nºs 213 e 248, res pec ti va men te, de 
2 e 26 de se tem bro de 1997, fle xi bi li zou o cál cu lo
das pres ta ções a se rem re pas sa das me di an te a
as si na tu ra de con vê ni os, in clu si ve cri an do a mo -
da li da de (op ci o nal) de re pas ses re em bol sá ve is à
União.

Foi, tam bém, apro va da a Lei Com ple men tar nº
92, de 23 de de zem bro de 1997, adi an do para o
exer cí cio de 2000 o di re i to ao cré di to por mer ca do ri -
as des ti na dos ao uso ou ao con su mo do es ta be le ci -
men to e fle xi bi li zan do vá ri os cri té ri os de cál cu lo das
pres ta ções de res sar ci men to.

Fi nal men te, em 9 de mar ço de 2000, foi as si -
na do, en tre os Esta dos e as au to ri da des eco nô mi -
cas fe de ra is, um ”Pro to co lo de en ten di men to quan to 
às mo di fi ca ções na Lei Com ple men tar 87/96 e seu
ane xo“. A se guir, in di cam-se os pon tos prin ci pa is
acor da dos:

1) pos ter ga ção, para 1º de ja ne i ro de 2003, do
iní cio da vi gên cia da de so ne ra ção dos bens de uso
e con su mo ad qui ri dos pe las em pre sas, na for ma da
Lei Com ple men tar apro va da em 13 de de zem bro de
1999;

2) pre pa ra ção e en vio, ao Con gres so Na ci o nal, 
de Pro je to de Lei Com ple men tar al te ran do as pec tos
da re fe ri da Lei, des ta can do-se:

i) a subs ti tu i ção do ”se gu ro-receita“ por mon -
tan tes to ta is e co e fi ci en te de par ti ci pa ção pre fi xa dos 
para re pas se de re cur sos aos Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com vi gên cia até 31 de de zem -
bro de 2002;

ii) a res tri ção a cré di tos de cor ren tes da aqui si -
ção de ener gia elé tri ca e de ser vi ços de co mu ni ca -
ção, sem pre ju í zo da ati vi da de ex por ta do ra, com vi -
gên cia até 31 de de zem bro de 2002;

iii) di fe ri men to dos cré di tos de bens de ca pi tal,
com apro pri a ção fe i ta à ra zão de um qua ren ta e oito 
avos (1/48) por mês;

iv) o es ta be le ci men to de cri té ri os e pra zos
para que os Esta dos pos sam hon rar seus com pro -
mis sos de cor ren tes de acú mu lo de cré di tos ge ra dos 
até 31 de de zem bro de 1999 e ain da não trans fe ri -
dos ou com pen sa dos;
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3)......................................................................

4)..................................................................... 

5) trans fe rên cia, pelo Go ve mo Fe de ral, do pro -
du to da ar re ca da ção do Impos to de Expor ta ção, so -
bre pro du tos pri má ri os e se mi-elaborados, para os
Esta dos ex por ta do res, no caso do es ta be le ci men to
ou ma jo ra ção de alí quo tas a par tir des ta data;

6) re du ção adi ci o nal de 20% nas alí quo tas in -
te res ta du a is apli cá ve is às sa í das de bens de ca pi tal, 
com o ob je ti vo de mi ni mi zar o pro ble ma de acú mu lo
de cré di tos — que foi con ce di da no Con vê nio JCMS 
nº 1, de 2 de fe ve re i ro de 2000, ra ti fi ca do pelo Ato
De cla ra tó rio nº 2, de 1º de mar ço de 2000, da Se -
cre ta ria Exe cu ti va do CONFAZ;

7) o go ve mo fe de ral man tém adi ci o nal men te
seu com pro mis so de con ti nu ar exa mi nan do o au -
men to dos ro yal ti es apli ca dos à ex tra ção mi ne ral e
ve ge tal des ti na da à ex por ta ção in na tu ra.“

Des se Pro to co lo, re sul tou pro je to de lei apro -
va do pelo Con gres so Na ci o nal e con ver ti do na Lei
Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000,
(LC102/2000) atra vés da qual fo ram in te gral men te
aten di dos os com pro mis sos des cri tos no item 2 do
pro to co lo, como aci ma trans cri to. Vale acres cen tar
que nes se item re si de a ma té ria prin ci pal do ple i to
dos Esta dos.

Impor tan te fri sar que, com su pe dâ neo nes ta
úl ti ma Lei Com ple men tar, os re pas ses pas sa ram a
ser fe i tos não mais no con ce i to de ”se gu ro-receita“,
vin cu la dos a um dado pa ta mar de ar re ca da ção,
mas, sim, no con ce i to de res sar ci men to de per das
efe ti vas com a ar re ca da ção ces san te so bre os bens
ex por ta dos. Os va lo res de res sar ci men to para cada
Esta do são de ter mi na dos por uma ta be la de ra te io
ne go ci a da e de ci di da pe los pró pri os Se cre tá ri os de
Fa zen da. Tais res sar ci men tos são fe i tos a fun do per -
di do, des vin cu la dos de qual quer idéia de re em bol so
à União.

Con for me da dos for ne ci dos pela Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal, do Mi nis té rio da Fa zen da, a ar re -
ca da ção agre ga da do ICMS, en tre 1995 e 1999, va -
ri ou de R$46,8 bi lhões para R$66,3 bi lhões, em va -
lo res cor ren tes (não de fla ci o na dos), sig ni fi can do um 
acrés ci mo da or dem de 41%. O cres ci men to da ar -
re ca da ção per sis te no ano de 2000, com a mé dia
men sal de R$6,6 bi lhões de ja ne i ro a agos to, o que
sig ni fi ca que, man ti da essa mé dia e abs tra í da a pos -
si bi li da de de no vos in cre men tos no se gun do se mes -
tre, há a pers pec ti va de uma ar re ca da ção glo bal da

or dem de R$78,9 bi lhões no ano de 2000, o que sig -
ni fi ca ria um cres ci men to de 19% so men te nes te
ano.

Du ran te a vi gên cia da Lei Kan dir, a União já
re pas sou o to tal de R$10,7 bi lhões. A par tir da vi -
gên cia da Lei Com ple men tar nº 102/2000, a União
fi cou obri ga da a re pas sar, no exer cí cio de 2000, o
to tal de R$3,864 bi lhões e, nos exer cí ci os de 2001 e 
2002, em cada um de les, o to tal de R$3,148 bi lhões, 
de vi da men te cor ri gi dos.

Com o ar ran jo e com a apro va ção da Lei Com -
ple men tar nº 102, de 2000, apa ren te men te a ques -
tão fi cou pa ci fi ca da, até por que o Go ver no Fe de ral
aca bou aten den do a to das as re i vin di ca ções dos
en tes fe de ra dos. Tudo in di ca que os Esta dos es tão
sa tis fe i tos com a so lu ção. Por esse mo ti vo, en ten de -
mos pre ju di ca da a par te do pro je to que es ta be le ce a 
obri ga to ri e da de de res sar ci men to aos Esta dos e
Mu ni cí pi os em vir tu de das per das já ve ri fi ca das.

III – Voto do Re la tor

À vis ta do ex pos to, vo ta mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do nº 193, de  2000  Com ple men tar.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Gil ber to Mes tri nho, Re la tor 
–  Pe dro Piva – La u ro Cam pos (ven ci do) – Osmar
Dias – Fre i tas Neto – José Edu ar do Du tra (ven ci do)
–  Arlin do Por to – José Fo ga ça – Ro ber to Sa tur ni -
no –  Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ger son Ca ma ta
– José Agri pi no – Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção IV
Dos Impos tos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral

....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
...........................................................................
III – es ta be le cer nor mas ge ra is em ma té ria de

le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:
a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci es, bem

como, em re la ção aos im pos tos dis cri mi na dos nes ta
Cons ti tu i ção, a dos res pec ti vos fa tos ge ra do res, ba -
ses de cál cu lo e con tri bu in tes;

...........................................................................
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“Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

...........................................................................
“§ 2º im pos to pre vis to no in ci so II, aten de rá ao

se guin te:
I – será não-cumulativo, com pen san do-se o que 

for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

...........................................................................
X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se -
mi-elaborados de fi ni dos em lei com ple men tar;

...........................................................................
XII – cabe à lei com ple men tar:
e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -

ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

LEI COMPLEMENTAR Nº 65
DE 15 DE ABRIL DE 1991

De fi ne, na for ma da alí nea a do in ci -
so X do art. 155 da Cons ti tu i ção, os pro -
du tos se mi-elaborados que po dem ser
tri bu ta dos pe los Esta dos e Dis tri to Fe de -
ral, quan do de sua ex por ta ção para o ex -
te ri or.

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 Com ple men tar:

Art. 1º É com pre en di do no cam po de in ci dên -
cia do im pos 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 ção de ser vi ço de 
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal, e de co mu -
ni ca ção (ICMS) o pro du to in dus tri a li za do se -
mi-elaborado des ti na do ao ex te ri or:

I – que re sul te de ma té ria-prima de ori gem ani -
mal, ve ge tal ou mi ne ral su je i ta ao im pos to quan do
ex por ta da in na tu ra.

II – cuja ma té ria-prima de ori gem ani mal, ve ge -
tal ou mi ne ral não te nha so fri do qual quer pro ces so
que im pli que mo di fi ca ção da na tu re za quí mi ca ori gi -
ná ria.

III – cujo cus to da ma té ria-prima de ori gem
ani mal, ve ge tal ou mi ne ral re pre sen te mais de ses -
sen ta por cen to do cus to do cor res pon den te pro du -

to, apu ra do se gun do o ní vel tec no ló gi co dis po ní vel
no País.

Art. 2º Cabe ao Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Fa zen dá ria (Con faz):

I – es ta be le cer as re gras para a apu ra ção do
cus to in dus tri al con for me re fe ri do no ar ti go an te ri or;

II – ela bo rar lis ta dos pro du tos in dus tri a li za dos
se mi-elaborados se gun do de fi ni dos no ar ti go an te ri -
or, atu a li zan do-a sem pre que ne ces sá rio.

§ 1º É as se gu ra do ao con tri bu in te re cla mar,
pe ran te o Esta do ou o Dis tri to Fe de ral, onde ti ver
do mi cí lio fis cal, con tra a in clu são, en tre os pro du tos
se mi-elaborados, do bem de sua fa bri ca ção.

§ 2º Jul ga da pro ce den te a re cla ma ção, o Esta -
do ou o Dis tri to Fe de ral sub me te rá ao Con se lho Na -
ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria a ex clu são do pro du to
da lis ta de que tra ta o in ci so II do ca put des te ar ti go.

§ 3º Para de fi ni ção dos pro du tos se -
mi-elaborados, os con tri bu in tes são obri ga dos a for -
ne cer ao Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria
e ao Esta do ou ao Dis tri to Fe de ral de sua ju ris di ção
fis cal a res pec ti va pla ni lha de cus to in dus tri al que
lhes for re que ri da.

Art. 3º Não se exi gi rá a anu la ção do cré di to re -
la ti vo às en tra das de mer ca do ri as para uti li za ção
como ma té ria-prima, ma te ri al se cun dá rio e ma te ri al
de em ba la gem, bem como o re la ti vo ao for ne ci men -
to de ener gia e aos ser vi ços pres ta dos por ter ce i ros
na fa bri ca ção e trans por te de pro du tos in dus tri a li za -
dos des ti na dos ao ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go,
equi pa ra-se a sa í da para o ex te ri or a re mes sa, pelo
res pec ti vo fa bri can te, com o fim es pe cí fi co de ex por -
ta ção de pro du tos in dus tri a li za dos com des ti no a:

I – em pre sa co mer ci al ex por ta do ra, in clu si ve
tra dings ou ou tro es ta be le ci men to do fa bri can te;

II – ar ma zém al fan de ga do ou en tre pos to adu a -
ne i ro;

III – ou tro es ta be le ci men to, nos ca sos em que
a lei es ta du al in di car.

Art. 4º Para cál cu lo da par ti ci pa ção de cada
Esta do ou do Dis tri to Fe de ral na re par ti ção da re ce i -
ta tri bu tá ria de que tra ta o in ci so II do art. 159 da
Cons ti tu i ção, so men te será con si de ra do o va lor dos
pro du tos in dus tri a li za dos ex por ta dos para o ex te ri or
na pro por ção do ICMS que de i xou de ser exi gi do em 
ra zão da não-incidência pre vis ta no item a do in ci so
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X e da de so ne ra ção pre vis ta no item f do in ci so XII,
am bos do § 2º do art. 155 da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal de Con tas da
União so men te apli ca rá o dis pos to nes te ar ti go a
par tir do se gun do cál cu lo da cor res pon den te par ti ci -
pa ção a ser re a li za do de po is da vi gên cia des ta lei.

Art. 5º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral 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 in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên -
ci as. (Lei Kan dir)

...........................................................................
Art. 3º im pos to não in ci de so bre:
...........................................................................
II – ope ra ções e pres ta ções que des ti nem ao ex -

te ri or mer ca do ri as, in clu si ve pro du tos pri má ri os e
pro du tos in dus tri a li za dos se mi-elaborados, ou ser vi -
ços;

...........................................................................
Art. 20. Para a com pen sa ção a que se re fe re o

ar ti go an te ri or, é as se gu ra do ao su je i to pas si vo o di -
re i to de cre di tar-se do im pos to an te ri or men te co bra do 
em ope ra ções de que te nha re sul ta do a en tra da de
mer ca do ria, real ou sim bó li ca, no es ta be le ci men to,
in clu si ve a des ti na da ao seu uso ou con su mo ou ao
ati vo per ma nen te, ou o re ce bi men to de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal ou de co mu -
ni ca ção.

§ 1º Não dão di re i to a cré di to as en tra das de
mer ca do ri as ou uti li za ção de ser vi ços re sul tan tes de
ope ra ções ou pres ta ções isen tas ou não tri bu ta das,
ou que se re fi ram a mer ca do ri as ou ser vi ços alhe i os à 
ati vi da de do es ta be le ci men to.

§ 2º Sal vo pro va em con trá rio, pre su mem-se
alhe i os à ati vi da de do es ta be le ci men to os ve í cu los de 
trans por te pes so al.

§ 3º É ve da do o cré di to re la ti vo a mer ca do ria en -
tra da no es ta be le ci men to ou a pres ta ção de ser vi ços
a ele fe i ta:

I – para in te gra ção ou con su mo em pro ces so de
in dus tri a li za ção ou pro du ção ru ral, quan do a sa í da do

pro du to re sul tan te não for tri bu ta da ou es ti ver isen ta do
im pos to, ex ce to se tra tar-se de sa í da para o ex te ri or;

II – para co mer ci a li za ção ou pres ta ção de ser -
vi ço, quan do a sa í da ou a pres ta ção sub se qüen te
não fo rem tri bu ta das ou es ti ve rem isen tas do im pos -
to, ex ce to as des ti na das ao ex te ri or.

§ 4º De li be ra ção dos Esta dos, na for ma do art.
28, po de rá dis por que não se apli que, no todo ou
em par te, a ve da ção pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Além do lan ça men to em con jun to com os
de ma is cré di tos, para efe i to da com pen sa ção pre vis -
ta nes te ar ti go e no an te ri or, os cré di tos re sul tan tes
de ope ra ções de que de cor ra en tra da de mer ca do ri -
as des ti na das ao ati vo per ma nen te se rão ob je to de
ou tro lan ça men to, em li vro pró prio ou de ou tra for ma 
que a le gis la ção de ter mi nar, para apli ca ção do dis -
pos to no art. 21, §§ 5º, 6º e 7º.

§ 6º Ope ra ções tri bu ta das, pos te ri o res a sa í -
das de que tra ta o § 3º, dão ao es ta be le ci men to que 
as pra ti car di re i to a cre di tar-se do im pos to co bra do
nas ope ra ções an te ri o res às isen tas ou não tri bu ta -
das sem pre que a sa í da isen ta ou não tri bu ta da seja 
re la ti va a:

I – pro du tos agro pe cuá ri os;
II – quan do au to ri za do em lei es ta du al, ou tras

mer ca do ri as.
...........................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 92
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997

Re vo ga da pela LCP nº 99 de 20-12-99

Alte ra a le gis la ção do im pos to dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral 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 in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção.

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 com ple men tar.

Art 1º O in ci so I do art. 33 da Lei Com ple men -
tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

”Art. 33 ............................................... ..
I – so men te da rão di re i to de cré di to as

mer ca do ri as des ti na das ao uso ou con su mo 
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do es ta be le ci men to, nele en tra das a par tir
de 10 de ja ne i ro de 2000;

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

Art. 2º Os su bi tens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Ane xo da Lei Com ple men tar nos 87 de l3
de se tem bro de 1996, pas sam a vi go rar com a ex -
pres são ”de 2000 a 1999" em subs ti tu i ção a “1998".

Art. 3º Os su bi tens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Ane xo da 
Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, pas sam a vi go rar com a ex pres são “de 1996 a 
1999" em subs ti tu i ção a ”de 1996 e 1997".

Art. 4º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

LEI COMPLEMENTAR Nº 102
DE 11 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que “dis põe so bre o im pos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral 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 in te -
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

PARECER Nº 155, DE 2000 

Da Co mis são de Edu ca ção ao Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2000, nº
1.461/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que “de -
no mi na Ro do via Go ver na dor Anto nio Ma -
riz” o tre cho fe de ral da BR-230 en tre as
ci da des de Ca ja ze i ras e João Pes soa, no
Esta do da Pa ra í ba“

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio 

Vem à apre ci a ção des ta Co mis são de Edu ca -
ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2000, de
au to ria do Po der Exe cu ti vo. O pro je to visa de no mi -
nar ”Ro do via Go ver na dor Anto nio Ma riz“ o tre cho da 
ro do via BR-230 com pre en di do en tre as ci da des de
João Pes soa e Ca ja ze i ras, no Esta do da Pa ra í ba.

O pro je to foi en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o -
nal por meio da Men sa gem nº 85, de 1996. Na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, onde tra mi tou como PL nº

1.461, de 1996, foi apro va do nas Co mis sões de Vi a -
ção e Trans por tes e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção.

O pro je to não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

A pro po si ção em pa u ta visa con fe rir de no mi na -
ção su ple men tar ao tre cho ro do viá rio que es pe ci fi ca,
man ti da sua de sig na ção ofi ci al de fi ni da no Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção (PNV), con for me pres cre ve a Lei nº
6.682, de 27 de agos to de 1979, que dis ci pli na a de -
sig na ção das ro do vi as fe de ra is.

Nes se as pec to, por tan to, cons ta ta-se que o PLC 
nº 62, de 1999, aten de ple na men te aos prin cí pi os de
cons ti tu ci o na li da de e de ju ri di ci da de re que ri dos.

No que tan ge ao mé ri to, a ini ci a ti va de dar o
nome do Go ver na dor Antô nio Ma riz à mais im por -
tan te ro do via do Esta do da Pa ra í ba é ex tre ma men te 
fe liz. Tra ta-se, sem dú vi da, de uma das mais jus tas
ho me na gens que pode ren der o povo pa ra i ba no a
esse va lo ro so ho mem pú bli co.

Antô nio Ma riz re ve lou, des de cedo, sua vo ca -
ção po lí ti ca, fa zen do suas as as pi ra ções e ide a is do
ho mem pa ra i ba no. Em sua ex ten sa car re i ra, des ta -
cou-se bri lhan te men te como de pu ta do fe de ral cons -
ti tu in te, se na dor da Re pú bli ca e go ver na dor do seu
es ta do. Aos pa ra i ba nos é de vi da a opor tu ni da de de
re ve ren ci ar sua me mó ria.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2000.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te –   Ney Su as su na, Re la tor –  Fre -
i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di do – Car -
los Pa tro cí nio – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra
Men des – Na bor Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Arlin -
do Por to – José Fo ga ça – Emi lia Fer nan des – Pe -
dro Piva – Fer nan do Ma tu sa lém – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos.

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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:
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Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te
te rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en -
con trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no -
men cla tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes -
te ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o
ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su -
ple ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou
de nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le -
van te ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es -
ta ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via
apro va das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in -
clu si ve, o iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Pre si den -
te da Re pú bli ca – Eli seu Re sen de.

PARECER Nº 156, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção ao Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº
2.414/2000, na Casa de ori gem) que “de -
no mi na ‘Pa lá cio De sem bar ga dor Ri van do 
Be zer ra Ca val can ti’ o edi fí cio sede do Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da Pa -
ra í ba”.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº
2.414, de 2000, na ori gem), de au to ria do no bre De -
pu ta do Car los Dun ga, atri bui, ao edi fí cio-sede do Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da Pa ra í ba, o
nome de Pa lá cio De sem bar ga dor Ri van do Be zer ra
Ca val can ti.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, com pa re -
ce res da Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to

e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção, da que la Casa, o ato em epí gra fe en con tra-se em
exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de -
ral, onde não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Jus ta e opor tu na a ini ci a ti va de se atri bu ir o
nome do ma gis tra do Ri van do Be zer ra Ca val can ti ao
edi fí cio que abri ga o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do
Esta do da Pa ra í ba, em João Pes soa. A tra je tó ria de
pro bi da de e de di ca ção à ju di ca tu ra do emé ri to pro fes -
sor au to ri zam a ho me na gem.

Pa ra i ba no de Ba na ne i ras, o ilus tre ma gis tra do
ini ci ou sua car re i ra como ad vo ga do e Pro mo tor Pú -
bli co em Ala goa Gran de, ten do as su mi do, pos te ri or -
men te, o car go de De le ga do de Ordem Po lí ti ca e
So ci al da ca pi tal do Esta do da Pa ra í ba.

Con for me sa li en ta a Jus ti fi ca ção do pro je to em 
exa me, o ho me na ge a do, em se qüên cia ao des ta ca -
do tra ba lho como ma gis tra do em co mar cas do in te ri -
or pa ra i ba no e em sua ca pi tal, veio a as su mir sua
mis são prin ci pal jun to ao Tri bu nal de Jus ti ça da Pa -
ra í ba, em 1978, dali sa in do tão-somente ao atin gir a
ida de li mi te, em 1999.

O ilus tre ma gis tra do pre si diu a Cor te Ele i to ral
por dois pe río dos e no pri me i ro de les, de 1981 a
1983, es te ve à fren te da or ga ni za ção da pri me i ra
ele i ção di re ta para Go ver na dor do Esta do, após o
re gi me mi li tar.

Sa li en te-se, ain da, que o ho me na ge a do con ci -
li ou sua bri lhan te atu a ção de ma gis tra do à de di ca da 
ati vi da de no ma gis té rio, ten do de sem pe nha do as
fun ções de pro fes sor de Di re i to Ci vil e Pro ces so Ci -
vil na Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba, di ri gin do,
com igual de sem pe nho, a Esco la de Ma gis tra tu ra do 
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do.

De ou tra par te, é ine gá vel que a atri bu i ção do
nome do De sem bar ga dor Ri van do Be zer ra Ca val -
can ti ao edi fí cio do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de ve -
rá, tam bém, per pe tu ar, para as jo vens ge ra ções, o
exem plo de uma vida de di ca da ao cor re to de sem pe -
nho da fun ção pú bli ca.

III – Voto

Pelo ex pos to, por con si de rar mos me ri tó ria e
opor tu na a ini ci a ti va em epí gra fe e por não en con trar -
mos óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca e de
téc ni ca le gis la ti va, pro nun ci a mo-nos pela apro va ção
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do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº
2.414, de 2000, na Casa de ori gem).

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Ney Su as su na Re la tor – José
Co e lho – Ge ral do Cân di do – Car los Pa tro cí nio –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men des– Na bor
Jú ni or – Alva ro Dias – José Fo ga ça – Arlin do Por -
to – Emí lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do
Ma tu za lém – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fran ce -
li no Pe re i ra. 

PARECER Nº 157, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de 2000, 
de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, que de no mi na “Sylvio Bo tet ho“ tre -
cho da ro do via BR – 174.

Re la tor (ad doc): Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, o
Pro je to de Lei nº 165, de 2000, des ti na-se a de no mi -
nar “Ro do via Sylvio Bo te lho” o tre cho da ro do via BR –
174 que per pas sa o Esta do de Ro ra i ma, des de a fron -
te i ra com o Ama zo nas até a ca pi tal, Boa Vis ta.

Se gun do in for ma o au tor do pro je to, Sylvio Lo -
fê go Bo te lho foi mé di co pi o ne i ro no en tão Ter ri tó rio
do Rio Bran co, atu al Esta do de Ro ra i ma, ten do che -
ga do a exer cer o car go de go ver na dor. Pos te ri or -
men te, des ta cou-se em car gos pú bli cos na área de
sa ú de e como pro fes sor da Esco la Nor mal dc Ro ra i -
ma.

A pro pos ta se fun da, igual men te, no re co nhe ci -
men to da atu a ção do ho me na ge a do, como de pu ta -
do fe de ral, na “de fe sa in tran si gen te de Ro ra i ma”.

Dis tri bu í da a esta Co mis são para de li be ra ção
de na tu re za ter mi na ti va, a pro po si ção não re ce beu
emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to em ca u sa en con tra abri go no art. 22,
IX e XI, e nos arts. 48 e 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ao 
aten der cu mu la ti va men te à re ser va de com pe tên cia
le gis la ti va da União e ao âm bi to da ini ci a ti va par la -
men tar para a pro po si ção de leis.

Do mes mo modo, guar da con so nân cia com as
exi gên ci as da Lei nº 6.682, de 27 de agos to de
1979, para a de no mi na ção de vias do Pla no Na ci o -

nal de Vi a ção (PNV). A men ci o na da nor ma ad mi te
ex pres sa men te a pos si bi li da de de que, ao lado da
no men cla tu ra ofi ci al do PNV, tre cho de via pos sa ter 
a de sig na ção su ple ti va de “nome de pes soa fa le ci da 
que haja pres ta do re le van te ser vi ço à na ção”. De
fato, ao par ti ci par ati va men te da luta pela au to no mia 
po lí ti ca e pela in te gra ção fe de ra ti va de im por tan te
par ce la do ter ri tó rio na ci o nal, o ho me na ge a do, fa le -
ci do no dia 11 de no vem bro de 1978, me re ce o re -
co nhe ci men to dos bra si le i ros.

No que res pe i ta, con tu do, à téc ni ca le gis la ti va, o 
Pro je to de Lei sob exa me pa de ce de pe que nas im pro -
pri e da des. Na pró pria emen ta, a de no mi na ção “Sylvio 
Bo te lho” está pos ta em de sar mo nia com o tex to do
art. lº: “Ro do via Sylvio Bo te lho”. Ade ma is, a cláu su la
de re vo ga ção, por des ne ces sá ria, de sa ten de à Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que
dis põe so bre a ela bo ra ção, re da ção, al te ra ção e a
con so li da ção das leis. Ca re ce ain da de ajus te a re da -
ção do art. 1º que co me te equí vo co ao con cor dar o
ad je ti vo “de no mi na da” com o subs tan ti vo “tre cho”.

III – Voto

Não vis lum bro in cons ti tu ci o na li da de na pro po si -
ção. No mé ri to, ado to os ar gu men tos do au tor. Voto,
as sim, pela Apro va ção do PLS nº 165, de 2000, nos
ter mos da se guin te emen da subs ti tu ti va:

EMENDA 1-CE

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2000

De no mi na “Ro do via Sylvio Bo te lho” 
tre cho da ro do via BR – 174.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Sylvio Bo te -
lho” o tre cho da ro do via BR–174 com pre en di do en -
tre a fron te i ra dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas
até a ci da de de Boa Vis ta, ca pi tal do Esta do de Ro -
ra i ma.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te –  Car los Pa tro cí nio (re la tor ad
roc) – José Co e lho – Ge ral do Cân di do – Fran ce li -
no Pe re i ra – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Mo re i ra Men -
des – Na bor Jú ni or – José Fo ga ça – Arlin do Por to
– Emí lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do Ma tu -
za lém – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck
Orne las – Álva ro Dias – Ney Su as su na.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2000

“De no mi na ‘Sylvio Bo te lho’ tre cho
da ro do via BR–174.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Sylvio Bo te -

lho” o tre cho da ro do via BR – 174 com pre en di do en tre 
a fron te i ra dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas até a 
ci da de de Boa Vis ta, ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Car los Pa tro cí nio, Re la tor.

Of. nº CE/3/2001

Em 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 165 de 2000, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti que, “De no mi -
na ”Sylvio Bo te lho" tre cho da ro do via BR – 174."

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

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 II
Da União

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 
so bre:
....................................................................................

IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por tes;
....................................................................................

XI – trân si to e trans por te;
....................................................................................

Se ção 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:
....................................................................................

Sub se ção 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-Geral 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.
....................................................................................

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 158, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 57, de
2000 (nº 95/99, 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 So ci e da de Rá dio Cir -
cu i to das Águas 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 Ca xam bu,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 57, de 2000 (nº 95, de 1999, 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 So ci e da de Rá dio Cir cu i to 
das Águas Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
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são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca xam bu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis -
la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a Di re to ria da So ci e da de Rá dio Cir -
cu i to das Águas Ltda.:

Car los Alber to da Sil va Ma ga lhães – Arnal do
José Ri be i ro – Gel son Ro dri gues Pin to – Fran cis co de 
Assis Cas ti lho Mo re i ra.

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta -
be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

Inte gran te do cha ma do Cir cu i to das Águas, co -
nhe ci da na ci o nal men te pela ex ce lên cia de suas
águas mi ne ra li za das, Ca xam bu, um pe que no mu ni cí -
pio de ape nas 84 qui lô me tros qua dra dos, uma po pu -
la ção de 23 mil ha bi tan tes e 29 ho téis, é uma das prin -
ci pa is al ter na ti vas de la zer e de tu ris mo de Mi nas e do 
Bra sil.

Dis põe de três jor na is e uma emis so ra de rá dio
– a So ci e da de Rá dio Cir cu i to das Águas Ltda. – cuja
re no va ção da ou tor ga ope ra ção tra ta este pro je to. Da
gra de de pro gra ma ção da emis so ra des ta ca mos três
pro gra mas: Bom Dia Ser ta ne jo, de ori en ta ção aos tra -
ba lha do res do cam po, Uti li da de Pú bli ca, com a di vul -
ga ção de cam pa nhas da co mu ni da de vol ta da para
ações de sa ú de, edu ca ção e es por tes e Quem Sabe
Sabe, de con te ú do cul tu ral, que es ti mu la a par ti ci pa -
ção de es co la res.

Sem pre tive a ma i or ad mi ra ção pelo tra ba lho
que as li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e so ci a is de
Ca xam bu de sen vol vem em prol do pro gres so do mu -
ni cí pio, es pe ci al men te na es fe ra das ati vi da des tu rís -
ti cas. Não por aca so essa pé ro la do Sul de Mi nas é

mo ti vo de jus to or gu lho de to dos os mi ne i ros e de to -
dos os bra si le i ros.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 57, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a So ci e da de Rá dio Cir cu i to das Águas
Ltda, aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car do 
San tos,  Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,  Re la tor –
Fre i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Car los Pa tro cí nio – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Mo re i ra Men des – Na bor Ju ni or – Ger -
son Ca ma ta – José Fo ga ça – Arlin do Por to – Emi -
lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do Ma tu za lém
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ney Su as su na.

PARECER Nº 159, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 80, de
2000 (nº 217/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a
outorga da Fun da ção José Re sen de Var -
gas de Rá dio 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 Rio Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 80, de 2000 (nº 217, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a ou tor ga da Fun da ção José Re sen de Var -
gas de Rá dio para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Pa ra -
na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

A di re to ria da Fun da ção José Re sen de Var gas
de Rá dio é exer ci da pelo Sr. Cle ber Jo nas Ri be i ro, que 
tam bém é Di re tor Admi nis tra ti vo da Rá dio Pa ra na í ba.
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II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta -
be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

O Mu ni cí pio de Rio Pa ra na í ba, com 12 mil ha bi -
tan tes, é um dos mais pro gres sis tas do Alto São Fran -
cis co, con cen tran do sua ati vi da de eco nô mi ca na agri -
cul tu ra, es pe ci al men te na cul tu ra de mi lho e café, que 
ocu pa uma área su pe ri or a vin te mil hec ta res.

A Rá dio Pa ra na í ba, úni ca emis so ra exis ten te no
Mu ni cí pio, é de pro pri e da de da Fun da ção José Re -
sen de Var gas de Rá dio, ins ti tu í da pela Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, jus ta men te com o ob je ti vo
de do tar o Mu ni cí pio de um ins tru men to de di vul ga -
ção e de pro mo ção do seu de sen vol vi men to eco nô mi -
co, po lí ti co, so ci al e cul tu ral.

Den tre a di ver si fi ca da gra de de pro gra ma ção da 
emis so ra, cha ma a aten ção o pro gra ma do mi ni cal Um 
Pas se io pela Ci da de, onde, com um car ro de re por ta -
gem ex ter na, o apre sen ta dor per cor re a ci da de, bus -
can do a no tí cia onde ela está e tra van do um con ta do
di re to com a co mu ni da de, ou vin do seus ape los e re i -
vin di ca ções.

Gu ar do, de Rio Pa ra na í ba, de seus ad mi nis tra -
do res, de seus lí de res, de seu povo, a me lhor im pres -
são, pelo tra ba lho que to dos, uni dos, de sen vol vem
em fa vor do pro gres so do mu ni cí pio. Res pe i to e ad mi -
ro a bra vu ra com que seus pro du to res ru ra is en fren -
tam to das as di fi cul da des ine ren tes à agri cul tu ra nes -
te País, vi san do ofe re cer à po pu la ção os pro du tos de
que ne ces si ta para seu con su mo.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 80, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Fun da ção José Re sen de Var gas de
Rá dio aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da ou tor ga, opi na mos

pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. –– Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor 
–  Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do (absten ção) –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – José Co e lho – Emí lia Fer -
nan des – José Fo ga ça – Pe dro Piva – Na bor Jú ni -
or – Mo re i ra Men des – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Fer nan do Ma tu za lém – Ger son Ca ma ta – Arlin do 
Por to – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 160, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 102, de
2000 (nº 267/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que ”apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à TM-TV Te le co mu ni ca ções e
Ser vi ços 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 Sa cra men to, Esta do
de Mi nas Ge ra is".

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 102, de 2000 (nº 267, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à TM-TV Te le co mu ni ca ções e Ser vi -
ços Ltda., para ex plo rar o 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 Sa cra -
men to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri -
men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria da TM-TV
Te le co mu ni ca ções e Ser vi ços Ltda.:

Co tis ta Co tas
Cí ce ro Mag no Re sen de Bra ga 36.000
Tas si a na Pra ta R. C. Re sen de 4.000
To tal 40.000

II – Voto

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira 11  05861



mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta -
be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

Sa cra men to, com mais de 3 mil qui lô me tros
qua dra dos, é um dos ma i o res mu ni cí pi os do Alto
Pa ra na i ba, com uma po pu la ção su pe ri or a vin te mil
ha bi tan tes, dois ae ro por tos e cin co ho téis.

O mu ni cí pio tem duas emis so ras de rá dio e
dois jor na is, e ago ra terá uma emis so ra de te le vi são, 
con for me ato de con ces são de ou tor ga ob je to do
pre sen te pro je to.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 102, de 2000, evi den cia o 
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a TM-TV Te le co mu ni ca ções e Ser vi ços 
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la -
tor – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – (absten -
ção) Nilo Te i xe i ra Cam pos – José Co e lho – Emí -
lia Fer nan des – José Fo ga ça – Pe dro Piva – Na -
bor Jú ni or – Mo re i ra Men des – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Fern na do Ma tu za lém – Ger son Ca ma -
ta – Arlin do Por to – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 161, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 263, de
2000 (nº 543/2000, 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 Uni ver si da de Re -
gi o nal de Blu me nau – FURB, para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens-TV na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio 

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.821,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal – nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral – ato cons tan te do De cre to de 29 de no vem bro
de 1999, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Uni ver -
si da de Re gi o nal de Blu me nau – FURB para exe cu tar,
pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de 
ra di o di fu são de sons e ima gens (TV) na ci da de de
Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pro je to em tela, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta da Lu i za Erun di na, e apro va ção 
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me nau FURB:

•  Ergon José Schramm – Re i tor

•  Rui Riso – Vi ce-Reitor

•  Vic tor Fer nan do Sas se – Di re tor Exe cu ti vo do
Nú cleo de Rá dio e TV

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.
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A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92, que ”dis põe so bre for ma li da des e cri té -
ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o Có di go 
Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 543, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2000. –  Ri car -
do San tos,  Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor
– Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – José Co e lho – Emi lia Fer -
nan des – José Fo ga ça – Pe dro Piva – Na bor Jú ni -
or – Mo re i ra Men des – Edu a do Si que i ra Cam pos –
Fer nan do Ma tu za lém – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 162,  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 lativo nº 62, de 1997 (nº
368/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
“apro va o tex to do Acor do re la ti vo à Re -
ad mis são de Pes so as em Si tu a ção Irre -
gu lar, 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 Fran ce sa, em Pa ris, em 28
de maio de 1996.” (Em re e xa me, nos ter -
mos do re que ri men to nº 1.104, de 1997.)

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Em vir tu de do Re que ri men to nº 1.104/97, de au -
to ria do ilus tre Se na dor José Edu ar do Du tra, re tor na
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -

nal, para re e xa me, o pro je to de de cre to le gis la ti vo em
epí gra fe.

As ra zões que le va ram aque le par la men tar a so -
li ci tar nova apre ci a ção do Acor do fran co-brasileiro
para re ad mis são de pes so as em si tu a ção ir re gu lar fo -
ram as ale ga ções de um mi nu ci o so es tu do de sua as -
ses so ria su ge rin do a re je i ção do pa re cer.

Algu mas pon de ra ções ba se a vam-se em pre o -
cu pa ção, por nós mes mos de mons tra da, em pa re cer
an te ri or men te apro va do. Na que le do cu men to, ha vía -
mos ma ni fes ta do al gu mas dú vi das so bre a opor tu ni -
da de do pre sen te Acor do, mas con clu í mos por sua
apro va ção, ten do em vis ta que se tra ta va de me ras
su po si ções ou es pe cu la ções.

O do cu men to apre sen ta do pela Asses so ria do
Se na dor José Edu ar do Du tra con tém da dos es ta tís ti -
cos so bre o nú me ro de ci da dãos bra si le i ros vi ven do
no ex te ri or, nem sem pre por von ta de pró pria, mas por 
não ve rem mais con di ções de so bre vi vên cia em seus
lo ca is de ori gem.

Re ve la, ain da, que, mes mo como tra ba lha do res
tem po rá ri os no ex te ri or, eles têm po di do con tri bu ir,
com suas re mes sas de ca pi tal, para co brir ín di ces
sig ni fi ca ti vos de nos sos cus tos com im por ta ções.
Afir ma que, por esta ra zão, o Ban co do Bra sil e o Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res têm ado ta do uma
po lí ti ca de va lo ri za ção do emi gran te. E con clui:

“Esta ”nova po lí ti ca" do Ita ma raty não
com bi na com a as si na tu ra de acor dos in ter -
na ci o na is tais como o que está em vo ta ção,
na me di da em que o mes mo sig ni fi ca rá um
ins tru men to a mais para con tro lar, per se -
guir, e ex pul sar ci da dãos bra si le i ros que, por 
moti vos cer ta men te alhe i os à sua von ta de,
vê em-se em si tu a ção de ile ga li da de em ter ri -
tó rio fran cês. Não é mera co in ci dên cia que o
pro je to de de cre to le gis la ti vo em dis cus são,
as sim como o de nº 573/97, so bre o Acor do
de co o pe ra ção em se gu ran ça pú bli ca en tre
Bra sil e Fran ça, já em tra mi ta ção nas co mis -
sões do Se na do Fe de ral, es te jam sen do vo ta -
dos nos mes mos dias em que o PDS nº
129/97, que pre vê o re a pa re lha men to da PF
do Bra sil pelo go ver no fran cês! Em tro ca dos
fran cos fran ce ses, o Go ver no bra si le i ro não
pa re ce ter he si ta do em cum prir um pa pel pe -
que no:  “aju dar a iden ti fi car, de la tar, per se guir
e ex pul sar os ci da dãos bra si le i ros que es tão
ir re gu lar men te em ter ri tó rio fran cês”.

Ao ana li sar as con tes ta ções do no bre re pre sen -
tan te do es ta do de Ser gi pe, le vei as suas pre o cu pa -
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ções ao co nhe ci men to do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, que so bre elas as sim se ma ni fes tou:

“1) O acor do não con tém, con for me dito no § 1º
da jus ti fi ca ti va da Asses so ria do Se na dor José Edu ar -
do Du tra, qual quer dis po si ção so bre as ”(...) qua li fi ca -
ções mí ni mas exi gi das aos tu ris tas, a sa ber, apre sen -
ta ção de pas sa gem de con ti nu a ção de vi a gem, com -
pro va ção de seu ob je ti vo e pos se de me i os su fi ci en -
tes para re a li zá-la.“

2) Efe ti va men te, cada Par te se obri ga, pelo
acor do, a re ce ber seus na ci o na is de re tor no ao res -
pec ti vo ter ri tó rio, a re que ri men to da ou tra Par te. Nada 
há de novo nes se prin cí pio, ful cro da ci da da nia, e ins -
cri to como uma das li ber da des fun da men ta is as se gu -
ra das no art. 5º, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Admi tir o con trá rio se ria ace i tar a pena de ba ni men to.

3) Cons ti tui pra xe in ter na ci o nal que o pas sa ge i -
ro de na ci o na li da de es tran ge i ra im pe di do de en trar
em de ter mi na do país re to me ao país de onde se ori gi -
nou sua vi a gem aé rea ou ma rí ti ma. Nem sem pre essa 
pra xe é res pe i ta do por pa í ses eu ro pe us. O Acor do
for ma li za o cum pri men to des sa pra xe por par te da
Fran ça, im por tan te país de trân si to no es pa ço eu ro -
peu.

4) O Arti go 3º do Acor do de i xa cla ro que a pre -
sun ção de na ci o na li da de do ci da dão não ex clui a ex -
pe di ção de do cu men to de vi a gem que per mi ta a re ad -
mis são da pes soa in te res sa da. O De cre to nº 1.983/96 
dis põe cla ra men te so bre a con ces são de do cu men to
de vi a gem apro pri a do (Au to ri za ção de Re to mo ao
Bra sil) para o na ci o nal que, não pre en chen do os re -
qui si tes para a ob ten ção de pas sa por te, ne ces si te re -
to mar ao país.

5) Cons ti tui pri o ri da de para o go ver no fran cês –
e essa é a prin ci pal ra zão para se di ar um even to de tal 
mag ni tu de – atra ir o ma i or nú me ro de tu ris tas es tran -
ge i ros para as sis tir os jo gos da Copa. Não pa re ce
exis tir qual quer nexo en tre o Acor do e um even to e um 
even to es por ti vo de na tu re za tran si tó ria.

É fato que di ver sos ci da dãos bra si le i ros en con -
tram-se na Gu i a na Fran ce sa em si tu a ção mi gra tó ria ir -
re gu lar. Fre qüen te men te são de por ta das pe las au to ri -
da des de Ca i e na. O Go ver no bra si le i ro nun ca de i xou de 
re ad mi tir em seu ter ri tó rio qual quer des ses bra si le i ros.
Con ti nu a rá a fa zê-lo. O Acor do pro va vel men te não atu a -
rá so bre o ar bí trio da au to ri da de mi gra tó ria fran ce sa,
nem ar re fe ce rá a dis po si ção do go ver no bra si le iro de
ace i tar o re to mo de seus na ci o na is.

6) É de todo des ca bi da, a afir ma ção de que o
Acor do ”(...) sig ni fi ca rá um ins tru men to a mais para
con tro lar, per se guir e ex pul sar ci da dãos bra si le i ros

que, por mo ti vos cer ta men te alhe i os à sua von ta de,
vê em-se em si tu a ção de ile ga li da de em ter ri tó rio fran -
cês.“ Ne nhu ma das dis po si ções pac tu a das au to ri za
tal in ter pre ta ção.

O Bra sil, como a Fran ça e, em ge ral, como to dos 
os pa í ses do mun do, dis põem so be ra na men te so bre
as con di ções de en tra da e per ma nên cia de pes so as
em seu ter ri tó rio.

7) É im por tan te não per der de vis ta que esse
Acor do foi as si na do no con tex to da su pres são da exi -
gên cia de vis tos de cur ta du ra ção en tre os dois pa í -
ses, for ma li za do por tro ca de No tas di plo má ti cas em
28 de maio de 1996.“

II – Voto

Di an te do ex pos to, con si de ran do que as pre o cu -
pa ções e dú vi das sus ci ta das pela Asses so ria do Se -
na dor José Edu ar do Du tra fo ram su fi ci en te men te es -
cla re ci das, de cla ra mos que o nos so voto é, mais uma
vez, pela apro va ção do pre sen te Acor do, nos ter mos
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 1997, por
con si de rar mos que ele fa ci li ta o in ter câm bio fran -
co-brasileiro, ao mes mo tem po em que res pon de às
ne ces si da des de com ba te à imi gra ção ir re gu lar, sem -
pre exis ten tes en tre na ções que pos su em fron te i ras
co muns.

É o re la tó rio
Sala da Co mis são, 11 de mar ço de 1998. – Ro -

meu Tuma, Pre si den te em exer cí cio – Ca sil do Mal -
da ner, Re la tor – Oto ni el Ma cha do – Levy Dias – Pe -
dro Si mon – Artur da Tá vo la – Ber nar do Ca bral –
Hugo Na po leão – Bel lo Par ga – Emí lia Fer nan des.

REQUERIMENTO Nº 1.104, DE 1997

Adi a men to da dis cus são para re e xa -
me de Co mis são.

Nos ter mos do art. 279, alí nea b, do Re gi men to
Inter no re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 1997, a fim de que a
re fe ri da pro po si ção seja re e xa mi na da pela Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Sala das Co mis sões, 9 de de zem bro de 1997. –
Se na dor José Edu ar do Du tra.

Jus ti fi ca ção oral

O pro je to em ques tão apro va o tex to do Acor do
re la ti vo à Re ad mis são de Pes so as em Si tu a ção Irre -
gu lar, 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 Fran ce sa,
em Pa ris, em 28 de maio de 1996. Tal Acor do visa
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estabe le cer re gras de fi ni das e re cí pro cas para o re tor -
no ao país de ori gem de pes so as que não aten dam, ou
não aten dam mais, às qua li fi ca ções mí ni mas exi gi das
aos tu ris tas, a sa ber, apre sen ta ção de pas sa gem de
con ti nu a ção de vi a gem, com pro va ção de seu ob je ti vo e
pos se de me i os fi nan ce i ros su fi ci en tes para re a li zá-la.

O pon to prin ci pal do pro je to é que o Bra sil se
com pro me te a re ce ber de vol ta, sem for ma li da des, ci -
da dãos bra si le i ros que es te jam em si tu a ção de ile ga -
li da de mi gra tó ria em ter ri tó rio fran cês (e vi -
ce-e-versa). O Bra sil se obri ga, ain da, a re ce ber ci da -
dãos na tu ra is de ou tros pa í ses, pelo sim ples fato des -
tes in di ví du os te rem per ma ne ci do ou tran si ta do em
nos so ter ri tó rio, an tes de vi a jar para a Fran ça, onde
es te jam em si tu a ção ir re gu lar (e vi ce-e-versa). A
Fran ça, com este acor do, que está as si nan do com to -
dos os pa í ses com os qua is pos sui isen ção de vis tos,
bus ca am pli ar para a Amé ri ca La ti na as nor mas vi -
gen tes no Tra ta do de Schen gen.

Em seu pa re cer, o Se na dor Ca sil do Mal da ner
vota pela apro va ção do pro je to, ale gan do que o Acor -
do não in flin ge nor mas cons ti tu ci o na is ou le ga is, e é
re le van te quan to ao mé ri to, ten do em vis ta que fa ci li ta 
a co o pe ra ção fran co-brasileira no to can te à cir cu la -
ção de pes so as, e, ao mes mo tem po, com ba te a imi -
gra ção ir re gu lar. Mas le van ta dú vi das so bre o pro je to,
no to can te ao fato de um País ser obri ga do a re ce ber
um na ci o nal de um ter ce i ro Esta do; no to can te à alí -
nea 2, do ar ti go 2º, que tra ta de na ci o na li da de pre su -
mi da, ou seja, um ile gal pode ser ex pul so mes mo que
não te nha ne nhum do cu men to que pro ve ser ci da dão
de ou tro país, bas tan do que exis tam de po i men tos de
ter ce i ros; no to can te à um ma i or in te res se fran cês no
Acor do, ten do em vis tas que bre ve o País re ce be rá
um gran de con tin gen te de la ti no-americanos, quan do 
da re a li za ção da Copa do Mun do, e que te mos in ten -
so trân si to fron te i ri ço com a Gu i a na Fran ce sa.

Con for me da dos do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, se ria de 1.567.000 o nú me ro de ci da dãos
bra si le i ros vi ven do no ex te ri or, re sul ta do de um pro -
ces so de emi gra ção bra si le i ra em lar ga es ca la, in cre -
men ta do a par tir de 1980. Os bra si le i ros con cen -
tram-se, prin ci pal men te, nos Esta dos Uni dos (39%),
Pa ra guai (25%) e Ja pão (16%), ha ven do re gis tros
sig ni fi ca ti vos de emi gran tes de nos so País em Por tu -
gal, no Ca na dá, na Fran ça, na Itá lia, na Su í ça, na
Espa nha, na Ale ma nha, en tre ou tros pa í ses da Co -
mu ni da de Eu ro péia, as sim como em to dos os pa í ses
li mí tro fes, em con ti nen te la ti no-americano.

Estes bra si le i ros e suas fa mí li as mi gram ba si ca -
men te por que não vêem mais con di ções de so bre vi -

vên cia em seus lo ca is de ori gem. Ain da não exis tem
in for ma ções pre ci sas so bre quem são, quan tos são,
onde es tão e os mo ti vos con cre tos des ta emi gra ção,
exa ta men te por que mu i tos es tão em si tu a ção de ile -
ga li da de. Sa be-se, no en tan to, que – em sua ma i o ria
não se per ce bem en quan to imi gran tes em pa í ses es -
tran ge i ros, mas sim como in di ví du os que bus cam tra -
ba lho tem po rá rio, para pou par quan ti as con si de ra das 
su fi ci en tes para uma re to ma da dig na de suas vi das,
no re tor no ao Bra sil. Não é a toa que, des de 1992, ín -
di ces sig ni fi ca ti vos dos cus tos com im por ta ções tem
sido co ber tos pela re mes sa de emi gran tes.

Para acom pa nhar esta nova re a li da de, o Ban co
do Bra sil tem am pli a do sua co ber tu ra às áre as de
emi gra ção, prin ci pal men te no Ja pão, de onde sai a
ma i or par te das re mes sas en vi a das le gal men te. O Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, por sua vez, tem afir -
ma do que mu dou sua cul tu ra or ga ni za ci o nal em qua tro
gran des áre as: a va lo ri za ção do imi gran te, ga ran tin do
aos bra si le i ros a du pla ci da da nia; uma po lí ti ca de bom
aten di men to con su lar, que per ce be os bra si le i ros no ex -
te ri or como ci da dãos, con tri bu in tes e cli en tes, pas sí ve is
de se rem aten di dos por con su la dos iti ne ran tes e es cri -
tó ri os sa zo na is; uma po lí ti ca de pro te ção con su lar e di -
plo má ti ca; uma po lí ti ca su ple ti va de pres ta ção de ser vi -
ços bá si cos, atra vés do Con se lho de Ci da dãos, onde
au to ri da des di plo má ti cas e re pre sen tan tes da co mu ni -
da de de bra si le i ros dis cu tem ques tões re fe ren tes à edu -
ca ção, se gu ran ça do tra ba lho e sa ú de.

Esta “nova po lí ti ca” do Ita ma raty não com bi na
com a assina tu ra de acor dos in ter na ci o na is tais como o 
que está em vo ta ção, na me di da em que o mes mo sig -
ni fi ca rá um ins tru men to a mais para con tro lar, per se guir, 
e ex pul sar ci da dãos bra si le i ros que, por mo ti vos cer ta -
men te alhe i os à sua von ta de, vê em-se em si tu a ção de
ile ga li da de em ter ri tó rio fran cês. Não é mera co in ci dên -
cia que o pro je to de de cre to le gis la ti vo em dis cus são,
as sim como o de nº 573/97, so bre o Acor do de co o pe ra -
ção em se gu ran ça pú bli ca en tre Bra sil e Fran ça, já em
tra mi ta ção nas co mis sões do Se na do Fe de ral, es te jam
sen do vo ta dos nos mes mos dias em que o PDS
129/97, que pre vê o re a pa re lha men to da PF do Bra sil
pelo Go ver no fran cês! Em tro ca dos fran cos fran ce -
ses, o Go ver no Bra si le i ro não pa re ce ter he si ta do em
cum prir um pa pel pe que no: aju dar a iden ti fi car, de la -
tar, per se guir e ex pul sar ci da dãos bra si le i ros que es -
tão ir re gu lar men te em ter ri tó rio fran cês.

Esta é a gran de con tra di ção do pro ces so de glo -
ba li za ção em cur so: ao mes mo tem po em que as mer -
ca do ri as e os ca pi ta is tran si tam cada vez mais li vre -
men te, está ha ven do um con tro le ex tre ma men te ri go -
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ro so so bre um dos di re i tos fun da men ta is do ho mem,
aque le de cir cu lar pe las fron te i ras in ter na ci o na is do
pla ne ta, prin ci pal men te para os ci da dãos do cha ma -
do Ter ce i ro Mun do. Ten do em vis ta o ex pos to aci ma,
su gi ro a re je i ção do Pa re cer nº 562, de 1997, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

...................................................
IV – é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen -

do ve da do o ano ni ma to;
..........................................................................

DECRETO Nº 1.983, DE 14 DE AGOSTO DE 1996

Insti tui, no âm bi to do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral do Mi nis té rio da Jus ti -
ça e da Di re to ria-Geral de Assun tos Con -
su la res, Ju rí di cos e de Assis tên cia a Bra -
si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio das Re -
la ções Exte ri o res, o Pro gra ma de Mo der -
ni za ção, Agi li za ção, Apri mo ra men to e Se -
gu ran ça da Fis ca li za ção do Trá fe go Inter -
na ci o nal e do Pas sa por te Bra si le i ro
(PROMASP) e apro va o Re gu la men to de
Do cu men tos de Vi a gem.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re o ar ti go 84, in ci sos IV e VI, da
Cons ti tu i ção, de cre ta:

Art. 1º Fica ins ti tu í do, no âm bi to do De par ta -
men to de Po lí cia Fe de ral do Mi nis té rio da Jus ti ça e da 
Di re to ria-Geral de Assun tos Con su la res, Ju rí di cos e
de Assis tên cia a Bra si le i ros no Exte ri or do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, o Pro gra ma de Mo der ni za -
ção, Agi li za ção, Apri mo ra men to e Se gu ran ça da Fis -

ca li za ção do Trá fe go Inter na ci o nal e do Pas sa por te
Bra si le i ro (PROMASP).

Art. 2º O Pro gra ma a que re fe re o ar ti go an te ri or
con sis te, es pe ci al men te, em:

I – pa dro ni zar os re qui si tos bá si cos para a cri a -
ção do pas sa por te de le i tu ra me câ ni ca, vi san do à agi -
li za ção da fis ca li za ção do trá fe go in ter na ci o nal;

II – uni for mi zar o pas sa por te, do tan do-o de pa -
drões de se gu ran ça;

III – fa ci li tar e agi li zar o aten di men to do flu xo de
pas sa ge i ros do trá fe go in ter na ci o nal.

Art. 3º Fica apro va do o Re gu la men to de Do cu -
men tos de Vi a gem, na for ma cons tan te do ane xo a
este De cre to.

Art. 4º Os Mi nis tros de Esta do da Jus ti ça e das
Re la ções Exte ri o res ex pe di rão as ins tru ções e nor -
mas ne ces sá ri as à exe cu ção des te De cre to.

Art. 5º Os re cur sos di re ta men te ar re ca da dos e
des ti na dos ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral,
pro ve ni en tes das ta xas de ex pe di ção de pas sa por -
tes e de ma is ser vi ços de imi gra ção no Bra sil, e mul -
tas de cor ren tes de in fra ções ao Esta tu to do Estran -
ge i ro, des ti nam-se ao cus te io do Pro masp, po den do
es ten der-se às di ver sas ati vi da des de sen vol vi das
pela Po lí cia Fe de ral.

Art. 6º As dis po si ções do Re gu la men to apro va -
dos por este De cre to não al te ram o pra zo de va li da -
de dos pas sa por tes an te ri or men te ex pe di dos.

Art. 7º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Art. 8º Fi cam re vo ga dos os De cre tos nºs. 86(1), 
de 15 de abril de 1991, 637

(2)
, de 24 de agos to de

1992 e l.123(3), de 28 de abril  de 1994.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,  Nel son
A. Jo bim – Luiz Fe li pe Lam pre ia.

PARECER Nº 163, 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 129/2000 nº 243/99, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que pro va o
tex to da Emen da, por Tro ca de No tas, ao
Acor do so bre Trans por tes Aé re os, de 4
de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca
do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de de zem bro
de 1998.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
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I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 84,
VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me te à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal, atra vés da Men sa gem nº
249, de 24 de fe ve re i ro de 1999, a Emen da, por Tro ca
de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os, de 4
de ju lho de 1947, ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia,
em 3 de de zem bro de 1998.

A ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a men -
sa gem pre si den ci al, fir ma da pelo Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, re gis tra que “o tex to ora sub me ti do
tem por ob je ti vo co lo car em vi gor emen da fe i ta ao
Acor do so bre Trans por tes Aé re os en tre am bos pa í -
ses, ne go ci a da por sua vez du ran te a XIII Re u nião de
Con sul ta Ae ro náu ti ca Bi la te ral, re a li za da no Rio de
Ja ne i ro, de 2 a 3 de ju lho de 1996. Com as al te ra ções
acor da das, no Acor do-Quadro, con clu í do em 4 de ju -
lho de 1947, são acres cen ta dos, em se gui da ao Arti -
go II, um Arti go II bis, e um pa rá gra fo 2º ao Arti go IV”.

A tra mi ta ção da Men sa gem nº 249, de 1999, do
Po der Exe cu ti vo, foi ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, ten do sido apre ci a da e apro va da, por una ni mi da -
de de vo tos, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
de De fe sa Na ci o nal, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 243, o qual me re ceu apro va ção, tam -
bém unâ ni me, pe las Co mis sões de Vi a ção e Trans -
por tes e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. A
tra mi ta ção no Se na do Fe de ral foi pre ce di da de en ca -
mi nha men to à Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul — CPCM, aten den do ao dis pos to no art. 2º,
I, da Re so lu ção nº I, de 1996-CN.

A Emen da em apre ço, por Tro ca de No tas, acres -
cen ta ao Acor do-Quadro, em se gui da ao Arti go II, um
Arti go II bis e um Pa rá gra fo Se gun do ao Arti go IV.

Na pri me i ra Nota, o Chan ce ler bra si le i ro co mu -
ni ca-se com o Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po -
ten ciá rio da Re pú bli ca do Chi le, apre sen tan do o tex to
da Emen da, como re sul ta do da XIII Re u nião de Con -
sul ta Ae ro náu ti ca Bi la te ral, ocor ri da no Rio de Ja ne i -
ro, no pe río do de 2 a 3 de ju lho de 1996. Na que la
opor tu ni da de, foi con ven ci o na do o acrés ci mo, ao
Acor do-Quadro, dos dis po si ti vos já men ci o na dos.

Na se gun da Nota, o Exmº Sr. Juan Mar ta bit
Scaff, Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio
da Re pú bli ca do Chi le, ra ti fi ca o re ce bi men to da Nota
en vi a da pelo Bra sil e con cor da com o seu teor.

O Arti go II, bis, (1), dis põe que cada par te con -
tra tan te con ce de rá à ou tra os di re i tos es pe ci fi ca dos

com a fi na li da de de ope rar ser vi ços aé re os in ter na ci -
o na is em ro tas de ter mi na das, hi pó te se na qual a em -
pre sa aé rea de sig na da de cada par te go za rá dos se -
guin tes di re i tos:

a) so bre vo ar o ter ri tó rio da ou tra Par te;
b) pou sar no ter ri tó rio da ou tra Par te,

para fins não-comerciais;
c) em bar car e de sem bar car no re fe ri do 

ter ri tó rio, nos pon tos e ro tas es pe ci fi ca dos,
pas sa ge i ros, ba ga gens, car ga e mala pos -
tal, se pa ra da men te ou em com bi na ção, des -
ti na dos a ou ori gi na dos em pon tos no ter ri -
tó rio da ou tra Par te Con tra tan te;

d) em bar car e de sem bar car nos ter ri -
tó ri os de ter ce i ros pa í ses, nos pon tos nas
ro tas es pe ci fi ca das, pas sa ge i ros, ba ga gens, 
car ga e mala pos tal, se pa ra da men te ou em
com bi na ção, des ti na dos a ou ori gi na dos em 
pon tos no ter ri tó rio da ou tra Par te.

Con tra tan te, su je i tos às pro vi sões con ti das no
Ane xo ao Acor do de 1947.

O Arti go II, bis, (2), re fe re-se ao di re i to de em -
bar que e de sem bar que de pas sa ge i ros, ba ga gens,
car ga e mala pos tal des ti na dos e ou ori gi na dos em
pon tos no ter ri tó rio de ter ce i ros pa í ses atra vés de seu 
ter ri tó rio.

O Arti go II, bis, (3), dis põe que ne nhum dis po si -
ti vo do pa rá gra fo 1º do alu di do ar ti go será con si de ra -
do como con ces são para que a em pre sa aé rea de sig -
na da por uma das par tes efe tue trans por te do més ti co 
no ter ri tó rio da ou tra par te.

Acres cen ta-se, a se guir, um pa rá gra fo ao Arti go
IV, pas san do o pa rá gra fo não mo di fi ca do do tex to a
ter o nú me ro (1).

No pa rá gra fo 2º do Arti go IV, es ti pu la-se que os
cer ti fi ca dos e li cen ças es pe ci fi ca dos no pa rá gra fo lº
do Arti go IV do Acor do-Quadro (cuja có pia não cons ta 
dos au tos) se rão, tam bém, re co nhe ci dos, na for ma in -
di ca da no pa rá gra fo an te ri or, para os ob je ti vos de
ope ra ção dos ser vi ços re sul tan tes de con tra to de ar -
ren da men to, fre ta men to ou in ter câm bio de ae ro na ves 
ce le bra dos en tre em pre sas aé re as de am bas as Par -
tes Con tra tan tes, para per mi tir que tri pu la ções chi le -
nas ope rem ae ro na ves bra si le i ras e vi ce-versa.

É o Re la tó rio.

II –  Voto

Sen do o art. 103, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, com pe te a esta Co mis são emi tir pa re -
cer so bre pro po si ções re la ti vas aos atos e re la ções
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in ter na ci o na is, em con so nân cia com o art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que de fi ne a atri bu i ção ex clu si -
va do Con gres so Na ci o nal para apro var os tra ta dos
in ter na ci o na is.

A Emen da em apre ço per mi te que tri pu la ções
chi le nas ope rem ae ro na ves bra si le i ras e vi ce-versa,
para os ob je ti vos de ope ra ção dos ser vi ços re sul tan -
tes de con tra to de ar ren da men to, fre ta men to ou in ter -
câm bio de ae ro na ves ce le bra dos en tre em pre sas aé -
re as de am bas as Par tes Con tra tan tes.

Por tan to, o ato in ter na ci o nal em ques tão vem
ajus tar o trá fe go aé reo à atu al con jun tu ra mun di al,
cons ti tu in do um avan ço no re la ci o na men to di plo má ti -
co e co mer ci al en tre o Bra sil e o Chi le, no cam po da
na ve ga ção aé rea.

Em face dos ar gu men tos ex pe di dos, e con si de -
ran do a boa téc ni ca le gis la ti va e a per fe i ta con ve niên -
cia da Emen da ao Acor do fir ma do pe los Go ver nos
bra si le i ro e chi le no, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) nº 129, de 2000 (nº
243, de 1999, na ori gem), nos ter mos da re da ção ori -
un da da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. –  Jef -
fer son Pe res, Pre si den te –  Ro meu Tuma –  Re la -
tor –  Gil ber to Mes tri nho –  José Co e lho –  Ge ral -
do Cân di do –   Ber nar do Ca bral –  Pa u lo Har tung 
–  Pe dro Piva –  Emí lia Fer nan des –  Fer nan do
Ma tu sa lém –  José Agri pi no –   Tião Vi a na.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO

COMISSÃO PARLAMENTAR 
CONJUNTA DO MERCOSUL

Re pre sen ta ção Bra si le i ra

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 129, DE 2000

Parecer da Comissão

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio fa vo rá vel ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 129/00, do De pu ta -
do Nel son Mar che zan, que “apro va o tex to da Emen -
da, por Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes
Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le,
em Bra sí lia, em 3 de de zem bro de 1998".

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:

De pu ta dos: Jú lio Re dec ker, Pre si den te; Feu Rosa,
Se cre tá rio-Geral Adjun to; De pu ta do Nel son Mar che -
zan, ti tu lar, De pu ta dos: Lu ci a no Piz zat to, Ma ri sa
Ser ra no, João Herr mann Neto e Cel so Rus so man -
no, su plen tes. Se na do res: Ge ral do Althoff, Hen ri que
Lo yo la e Ro ber to Re quião, ti tu la res.

Sala da Co mis são, 22 de no vem bro de 2000. _
De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

Apro va o tex to da Emen da, por Tro -
ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por -
tes Aé re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le -
bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí -
lia, em 3 de de zem bro de 1998.

I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me teu à con si de ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, por meio da Men sa gem nº 249, de 1999, acom pa -
nha da de Expo si ção de Mo ti vos fir ma da pelo Exce -
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Luiz Fe li pe Lam pre ia, o tex to da Emen da,
por Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé -
re os, de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em
Bra sí lia, em 3 de de zem bro de 1998.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Men sa gem nº
249, de 1999 foi ini ci al men te dis tri bu í da à Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, que
apro vou, em 25 de agos to de 1999, a Emen da pro -
pos ta nos ter mos do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
243, de 2000.

A ma té ria se guiu, en tão, para a Co mis são de Vi -
a ção e Trans por tes, que, em 24 de no vem bro de
1999, ma ni fes tou-se fa vo ra vel men te, sen do, após,
sub me ti da à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, que, em 25 de abril de 2000, a apro vou,
com emen da de ca rá ter for mal, ao Pa rá gra fo úni co do 
art. 1º do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi nal.

Foi, em se gui da, re me ti do o tex to do ato in ter na -
ci o nal sob aná li se ao Se na do Fe de ral, sob o nº 243-A, 
de 2000.

Re ce bi dos os au tos pelo Se na do Fe de ral, o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo re ce beu o nº 129, de 2000, 
sen do re me ti do, em 5 de ju nho pró xi mo pas sa do, pela 
Casa re vi so ra, à Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul – CPCM, para que essa apre sen tas se seu
re la tó rio, pois sem pre que o ato in ter na ci o nal tra tar de 
ques tões re fe ren tes ao Mer co sul (e, por ex ten são,
aos pa í ses a ele as so ci a dos) nos ter mos do in ci so I do
art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 1996–CN, apro va da em 21
de no vem bro de 1996, deve ha ver pa re cer da CPMC
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pre li mi nar à apre ci a ção do mé ri to das pro po si ções por
qua is quer das Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

O fato, con tu do, de não ter a Emen da por Tro ca
de No tas sido apre ci a da pre li mi nar men te pela re pre -
sen ta ção bra si le i ra da CPCM não in va li da a apro va -
ção an te ri or men te fe i ta pe las co mis sões te má ti cas
per ti nen tes, ten do em vis ta o dis pos to no § 1º do ar ti -
go 2º da Re so lu ção nº 1, de 1996—CN, que, in ter pre -
ta do de for ma sis tê mi ca, per mi te con clu ir ser a fal ta
de ma ni fes ta ção pre li mi nar, por par te da CPCM, con -
va li dá vel, pois o re la tó rio emi ti do por nos sa Co mis são 
não é vin cu lan te e sua ela bo ra ção é in de pen den te de
apre ci a ção da ma té ria pe las co mis sões com pe ten tes
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, sa -
nan do—se, as sim, com a pre sen te apre ci a ção, o ví -
cio exis ten te.

No que diz res pe i to ao mé ri to, como bem res sal -
ta o pa re cer apro va do pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res da Câ ma ra dos De pu ta dos, a Emen da em
exa me ”acres cen ta ao Acor do-Quadro, ime di a ta men -
te após o Arti go II, um Arti go II bis e um Pa rá gra fo Se -
gun do ao Arti go IV“.

Na pri me i ra Nota, da ta da de 5 de ou tu bro de
1988, o Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil di ri ge-se ao Emba i -
xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca
do Chi le, re fe rin do-se à XIII Re u nião de Con sul ta Ae -
ro náu ti ca re a li za da en tre os dois pa í ses no Rio de Ja -
ne i ro nos dias 2 e 3 de ju lho de 1996, quan do se con -
ven ci o nou, por pro pos ta do go ver no bra si le i ro, acres -
cen tar os dis po si ti vos que trans cre ve ao Acor -
do-Quadro exis ten te en tre am bos os pa í ses.

Na se gun da Nota, o Exmº Sr. Juan Mar ta bit
Scaff, Emba i xa dor Extra or di ná rio e Ple ni po ten ciá rio
da Re pú bli ca do Chi le, con fir ma o re ce bi men to do ex -
pe di en te en vi a do pelo Bra sil e anui ao seu con te ú do.

No Arti go II bis (1), pre vê-se que cada par te con -
tra tan te con ce de rá à ou tra os di re i tos es pe ci fi ca dos
com a fi na li da de de ope rar ser vi ços aé re os in ter na ci -
o na is em ro tas de ter mi na das, hi pó te se na qual a em -
pre sa aé rea de sig na da de cada par te go za rá dos se -
guin tes di re i tos:

(a) so bre vo ar o ter ri tó rio da ou tra Par te:

(b) pou sar no ter ri tó rio da ou tra Par te, para fins
não-comerciais:

(c) em bar car e de sem bar car no re fe ri do ter ri tó -
rio, nos pon tos e ro tas es pe ci fi ca dos, pas sa ge i ros,
ba ga gens, car ga e mala pos tal, se pa ra da men te ou
em com bi na ção, des ti na dos a ou ori gi na dos em pon -
tos no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan te:

(d) em bar car e de sem bar car nos ter ri tó ri os de
ter ce i ros pa í ses, nos pon tos nas ro tas es pe ci fi ca das,
pas sa ge i ros, ba ga gens, car ga e mala pos tal. se pa ra -
da men te ou em com bi na ção, des ti na dos a ou ori gi na -
dos em pon tos no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra tan -
te, su je i tos as pro vi sões con ti das no Ane xo.

O Arti go II, bis, (2) re fe re-se ao di re i to de em bar -
que e de sem bar que de pas sa ge i ros, ba ga gens, car ga e 
mala pos tal des ti na dos e ou ori gi na dos em pon tos no
ter ri tó rio de ter ce i ros pa í ses atra vés de seu ter ri tó rio.

No Arti go II, bis, (3), es pe ci fi ca-se que ne nhum
dis po si ti vo do pa rá gra fo 1º do re fe ri do ar ti go será con -
si de ra do uma con ces são de uma ou ou tra Par te Con -
tra tan te à em pre sa aé rea de sig na da pela ou tra.

Acres cen tam-se, a se guir, dois pa rá gra fos ao
Arti go IV, pas san do o pa rá gra fo não mo di fi ca do do
tex to a ter o nú me ro (1).

No pa rá gra fo 2 do Arti go IV es ti pu la-se que os
cer ti fi ca dos e li cen ças es pe ci fi ca dos no pa rá gra fo 1º do
Arti go IV do Acor do-Quadro (cuja có pia não cons ta dos
au tos) se rão, tam bém, re co nhe ci dos na for ma in di ca da
nes se pa rá gra fo os ser vi ços re sul tan tes de con tra to de
ar ren da men to fre ta men to ou in ter câm bio de ae ro na ves
ce le bra dos en tre em pre sas aé re as de am bas as Par tes
Con tra tan tes para per mi tir que tri pu la ções chi le nas
ope rem ae ro na ves bra si le i ras e vi ce-versa.

Já o Pa rá gra fo 3 do Arti go 4, con for me trans cri to 
nas No tas, na ver da de não se re fe re a um novo acrés -
ci mo ao Acor do-Quadro e, sim à for ma de en tra da em
vi gor da al te ra ção pro pos ta, que ocor re rá quan do da
úl ti ma no ti fi ca ção em que as Par tes se co mu ni quem
re ci pro ca men te, por via di plo má ti ca, a con clu são dos
pro ce di men tos ne ces sá ri os à ra ti fi ca ção da Emen da.

O ob je ti vo cen tral do ato in ter na ci o nal sob nos -
sa aná li se é, em sín te se, ade quar o Acor do-Quadro já
exis ten te à re a li da de atu al, da mes ma for ma como
tem ocor ri do com atos in ter na ci o na is con gê ne res.

Des ta for ma, po si ci o no-me por ma ni fes ta ção fa -
vo rá vel des ta Co mis são em con so nân cia com a de ci -
são das de ma is co mis sões te má ti cas da Câ ma ra dos
De pu ta dos que apro va ram o tex to da Emen da, por
Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os, 
de 4 de ju lho de 1947, ce le bra da en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí -
lia, em 3 de de zem bro de 1998, re co men dan do, ain -
da, que o re fe ri do ins tru men to in ter na ci o nal seja tam -
bém apro va do pelo Se na do Fe de ral, para que pos sa,
en tão, ser con clu í do o pro ces so de ra ti fi ca ção pelo
Po der Exe cu ti vo.

Sala da Co mis são,   de    de    2000. – De pu ta do
Nel son Mar che zan, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei do Se na do nº 193, de 2000-Com ple men tar, de ini -
ci a ti va da Co mis são Tem po rá ria da Ama zô nia, que
al te ra a le gis la ção do im pos to dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral 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 in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu -
ni ca ção, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de acor -
do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254 do
Re gi men to Inter no, terá o pra zo de dois dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos
mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti nue
sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que de no mi na Ro do via Go ver na dor Anto nio Ma riz o
tre cho fe de ral da BR-230 en tre a ci da de de Ca ja ze i -
ras e João Pes soa, no Esta do da Pa ra í ba; e o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na
Casa de ori gem), que de no mi na Pa lá cio Des. Ri val do
Be zer ra Ca val can ti o edi fí cio sede do Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral do Esta do da Pa ra í ba, cu jos pa re ce res
fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
So bre a mesa, ofí cio 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:

Of. nº CE/3/2001

Em 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u -
nião re a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 165 de 2000, de au to ria de Sua Exce lên cia o
Se nhor Se na dor Mo za ril do Ca val can ti que, “De no mi -
na ”Sylvio Bo te lho" tre cho da ro do via BR-174".

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te 
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica 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 o Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de 2000, cujo

pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do pelo
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
So bre a mesa, pro je tos 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 2001

Alte ra o art. 4º do De cre to-lei Nº
1199, de 27 de de zem bro de 1971,  para
de ter mi nar que a efi cá cia da au te ra ção
da alí quo ta do im pos to so bre pro du tos
in dus tri a li za dos, de cre ta da pelo po der
exe cu ti vo, fi ca rá con di ci o na da à apro va -
ção do ato pelo Se na do Fe de ral.    O Con -
gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Esta lei al te ra a re da ção do art. 4º do De -
cre to-Lei nº 1.199 de 27 de de zem bro de 1971, para o
fim de sub me ter à con di ção sus pen si va o ato do Po -
der Exe cu ti vo des ti na do a al te rar a alí quo ta do IPI, até 
que seja apro va do pelo Se na do Fe de ral.

Art. 2º o art. 4º do De cre to-Lei nº 1.199, de 27 de
de zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 4º O Po der Exe cu ti vo, sem pre que 
ne ces sá rio para atin gir os ob je ti vos da po lí ti -
ca eco nô mi ca go ver na men tal, man ti dos os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is da se le ti vi da de, da 
não-cu mu la ti vi da de e da não-in ci dên cia so -
bre pro du tos des ti na dos ao ex te ri or, po de rá
ba i xar De cre to al te ran do as alí quo tas do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos,
cuja efi cá cia fi ca rá con di ci o na da à apro va -
ção do ato pelo Se na do Fe de ral, ob ser va -
dos os se guin tes li mi tes:

I – a re du ção das alí quo tas po de rá ser
até 0 (zero); e

II – a ma jo ra ção das alí quo tas ob ser -
va rá:

a) quan do a alí quo ta for zero, po de rá
ser ma jo ra da até o má xi mo de 5%; e

b) quan do a alí quo ta for ma i or que
zero, po de rá ser ma jo ra da em até 30 pon tos 
per cen tu a is, li mi ta da, em qual quer hi pó te se,
ao tri plo da alí quo ta vi gen te.

§ 1º O Se na do Fe de ral só po de rá
apro var ou re je i tar a al te ra ção, sen do-lhe ve -
da do mo di fi car o ato do Po der Exe cu ti vo,



res sal va da a pos si bi li da de de apre sen ta ção
de pro je to de lei.

§ 2º Caso o Se na do não apro ve o ato
em até 60 dias, será ele con si de ra do re je i ta -
do.“

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

Art. 4º Re vo ga-se o in ci so III do art. 4º do De cre -
to-lei 1.199, de 1971.

Jus ti fi ca ção

O art. 153 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce:

”Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im -
pos tos so bre:

I – .........................................................
II – ........................................................
III – .......................................................
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
..............................................................
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo,

aten di das as con di ções e os li mi tes es ta be -
le ci dos em lei, al te rar as alí quo tas dos im -
pos tos enu me ra dos nos in ci sos I, II, IV e V.

§ 3º o im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen -

ci a li da de do pro du to;
II – será não-cu mu la ti vo, com pen san -

do-se o que for de vi do em cada ope ra ção
com o mon tan te co bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus -
tri a li za dos des ti na dos ao ex te ri or."

Como se vê, o § 1º per mi te que a lei es ta be le -
ça con di ções e li mi tes à fa cul da de con ce di da ao
Exe cu ti vo para a al te ra ção de alí quo tas do IPI.

Essas con di ções e li mi tes são es ta be le ci das no
art. 4º do De cre to-Lei nº 1.199/71, hoje vi gen do com a 
se guin te re da ção:

”Art. 4º O Po der Exe cu ti vo, em re la ção
ao im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
quan do se tor ne ne ces sá rio atin gir os ob je ti -
vos da po lí ti ca eco nô mi ca go ver na men tal,
man ti da a se le ti vi da de em fun ção da es sen -
ci a li da de do pro du to, ou, ain da, para cor ri gir 
dis tor ções, fica au to ri za do:

I – a re du zir alí quo tas até O (zero);
II – a ma jo rar alí quo tas, acres cen tan do 

até 30 (trin ta) uni da des ao per cen tu al de in -
ci dên cia fi xa do na lei;

III – a al te rar a base de cál cu lo em re la -
ção a de ter mi na dos pro du tos, po den do, para
esse fim, fi xar-lhes va lor tri bu tá vel mí ni mo.“

Assim, ve ri fi ca-se que a dis po si ção do in ci so III 
do art. 4º não se co a du na com a ex cep ci o na li da de
do prin cí pio da re ser va le gal con ti da no § 1º do art.
153 da Cons ti tu i ção, que não au to ri za-a fi xa ção, por
de cre to, de base de cál cu lo do IPI, ra zão pela qual o 
pro je to re vo ga tal dis po si ti vo.

No mé ri to, o pro je to ajus ta a ex ce ção ao prin cí -
pio da re ser va le gal e ao da an te ri o ri da de em ma té ria
tri bu tá ria ao novo mo de lo eco nô mi co bra si le i ro, em
face so bre tu do da es ta bi li da de que o País atra ves sa.

Num re gi me es tá vel e de con cor rên cia aber ta,
tor na-se te me rá ria a com pe tên cia ab so lu tis ta do Pre -
si den te da Re pú bli ca, ins ta do, ob vi a men te por um
tec no cra ta, a in flu ir, de uma hora para ou tra, no pla ne -
ja men to dos agen tes eco nô mi cos, sur pre en den do-os 
com ma jo ra ção de alí quo tas, sem que esse ato seja
re fe ren da do pela Casa da Fe de ra ção, o Se na do Fe -
de ral.

A for te in fluên cia da tri bu ta ção na pla ni lha de
cus tos das em pre sas e, por con se qüên cia, na re ce i ta
tri bu tá ria dos en tes fe de ra dos, pode trans mu dar-se
em in fluên ci as in de vi das no equi lí brio eco nô mi co eis
que afe ta subs tan ci al men te a com pe ti ti vi da de dos
agen tes eco nô mi cos.

Assim, o pro je to pro põe no vos li mi tes à ação do
Po der Exe cu ti vo, man ti da ba si ca men te a pos si bi li da -
de de ma jo ra ção de até 30 pon tos per cen tu a is, li mi ta -
da essa ma jo ra ção, to da via, ao tri plo da alí quo ta vi -
gen te, quan do ma i or que zero e até cin co pon tos per -
cen tu a is, quan do a alí quo ta for zero.

Sub me te, ain da, ao Se na do Fe de ral, o re fe ri do
ato, que fi ca rá com efe i tos sus pen sos até que seja
apro va do.

O Se na do, como Casa da Fe de ra ção, po de rá
ana li sar os efe i tos ge ra is do ato so bre a eco no mia e,
com vis tas ao equi lí brio in ter no da fe de ra ção, apro va -
rá ou re je i ta rá a al te ra ção, de ven do fazê-lo em até 60
dias, sob pena de o ato ser con si de ra do re je i ta do pelo 
de cur so do pra zo.

Esta me di da, de re je i ção por de cur so de pra zo,
está co lo ca da para que o Se na do não ve nha a ar car
com o ônus de o Exe cu ti vo pro te lar a apre ci a ção da
ma té ria a fim de con se guir o seu de si de ra to: Como
está co lo ca do, só in te res sa rá a vo ta ção, em ho me na -
gem aos tra ba lhos le gis la ti vos.

Em suma, o pre sen te pro je to visa pre ci pu a men -
te es ta be le cer o con tro le po lí ti co so bre as in ter ven -
ções tec no crá ti cas na eco no mia, onde uma ca be ça
ilu mi na da, de den tro de um ga bi ne te re fri ge ra do em
Bra sí lia, pode afe tar o pla ne ja men to de em pre sas e o
equi lí brio eco nô mi co en tre os en tes fe de ra dos, já que
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par te da re ce i ta do IPI com põe re pas se aos es ta dos e 
mu ni cí pi os, nos ter mos do art. 159, II e §§ 2º e 3º da
Cons ti tu i ção.

Essas as ra zões que fun da men tam a pre sen te
pro po si ção que, es pe ro, con ta rá com o apo io dos
con gres sis tas.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2001. – Pa u lo
Har tung. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153.* Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos
so bre:
....................................................................................

§ lº É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.
....................................................................................

Art. 159. A União en tre ga rá:
....................................................................................

II — do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so -
bre pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor
das res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li -
za dos.
....................................................................................

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.199
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Alte ra a No men cla tu ra Bra si le i ra de
Mer ca do ri as (NBM), a Ta ri fa Adu a ne i ra do 
Bra sil (TAB), a le gis la ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 4º O Po der Exe cu ti vo, em re la ção ao Impos -

to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, quan do se tor ne
ne ces sá rio atin gir os ob je ti vos da po lí ti ca eco nô mi ca
go ver na men tal, man ti da a se le ti vi da de em fun ção da
es sen ci a li da de do pro du to, ou, ain da, para cor ri gir
dis tor ções, fica au to ri za do:
....................................................................................

III – a al te rar a base de cál cu lo em re la ção a de -
ter mi na dos pro du tos, po den do, para esse fim, fi -
xar-lhes va lor tri bu tá vel mí ni mo.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 62, DE 2001

Insti tui o Fun do de Apo io aos Ser vi -
ços de Ilu mi na ção Pú bli ca – FASIP.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica ins ti tu í do o Fun do de Apo io aos Ser -

vi ços de Ilu mi na ção Pú bli ca — FASIP, ten do por fi na li -
da de com ple men tar cus tos, a car go dos mu ni cí pi os,
de ilu mi na ção pú bli ca.

Art. 2º Cabe à Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé -
tri ca – ANEEL, ou vi do o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia,
de fi nir as di re tri zes ge ra is e as pri o ri da des que ori en -
tam as apli ca ções do FASIP, bem como a for ma e os
cri té ri os de dis tri bu i ção de seus re cur sos en tre os mu -
ni cí pi os, seja como trans fe rên cia seja como em prés ti -
mo para em pre go ex clu si vo em in ves ti men to em ilu -
mi na ção pú bli ca.

Art 3º Com pe te à Ane el:
I – ge rir o FASIP;
II – ela bo rar e sub me ter, anu al men te, ao Mi nis -

té rio de Mi nas e Ener gia, a pro pos ta or ça men tá ria do
FASIP, para in clu são no pro je to de lei or ça men tá ria;

III – acom pa nhar e fis ca li zar a apli ca ção dos re -
cur sos do FASIP;

IV – pres tar con tas da exe cu ção or ça men tá ria
do FASIP

Art. 4º Cons ti tu em re ce i tas do fun do:
I – o pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i ção de

1% (um por cen to) do fa tu ra men to das con ces si o ná ri -
as do ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção, ex clu í do ori un do 
de área ru ral;

II – do ta ções or ça men tá ri as da União;
III – trans fe rên ci as re ce bi das de es ta dos, Dis tri -

to Fe de ral e mu ni cí pi os;
IV – ren di men to de suas apli ca ções fi nan ce i ras,

in clu si ve de fi nan ci a men to de ins ta la ções e equi pa -
men tos de ilu mi na ção pú bli ca;
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IV – ou tras re ce i tas.

Art. 5º As con tas dos con su mi do res das con ces -
si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca in di -
ca rão, em se pa ra do, o va lor da con tri bu i ção ao FASIP
re fe ren te aos ser vi ços fa tu ra dos,

Art. 6º A con tri bu i ção ao FASIP será de vi da a
par tir do dia pri me i ro de ja ne i ro do exer cí cio se guin te
ao da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei ins ti tui o Fun do de Apo io aos
Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú bli ca – FASIP, com a fi na li -
da de de apo i ar as des pe sas de cus te io e in ves ti men -
to em ilu mi na ção pú bli ca.

O Ser vi ço de Ilu mi na ção Pú bli ca, des ti na do a
pro ver de luz ou cla ri da de ar ti fi ci al as vias e lo gra dou -
ros pú bli cos é uma com pe tên cia do mu ni cí pio, abran -
gi da pelo art. 30, in ci so V, da Cons ti tu i ção fe de ral.
Sen do, pois, a ilu mi na ção pú bli ca um ser vi ço da al ça -
da de cada mu ni cí pio, as con di ções de sua pres ta ção
e cus te io de vem ser de fi ni das em lei mu ni ci pal.

Ocor re que a for ma de cus te io des se ser vi ço tem
ge ra do mu i ta con tro vér sia. À par tir dos anos 80, mu i tos
mu ni cí pi os pas sa ram a edi tar leis que ins ti tu íam uma
taxa para co ber tu ra da pres ta ção do ser vi ço de ilu mi na -
ção pú bli ca, co nhe ci da por Taxa de Ilu mi na ção Pú bli ca
– TIP. Sub se quen te men te, mu i tas ações ju di ci a is fo ram
im pe tra das, em pra ti ca men te to dos os es ta dos da Fe -
de ra ção, ques ti o nan do a cons ti tu ci o na li da de de leis
mu ni ci pa is ins ti tu i do ras de Tip. Sen ten ças pro fe ri das
pe los Tri bu na is Su pe ri o res re co nhe cem a pro ce dên cia
das ale ga ções apre sen ta das e têm de cla ra do a in cons -
ti tu ci o na li da de des sas leis.

Em 1999, fo ram fe i tas no vas ten ta ti vas de re sol -
ver a ques tão da ilu mi na ção pú bli ca.

Na Câ ma ra, foi apre sen ta do pro je to de lei que
al te ra va o art. 15 da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro
de 1996. O ob je ti vo do pro je to era o de per mi tir um au -
men to da ta ri fa co bra da dos con su mi do res das con -
ces si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção, ex clu -
í da a po pu la ção ru ral, para co brir o con su mo de ener -
gia elé tri ca des ti na da à ilu mi na ção pú bli ca. Ca be ria à
Ane el es ta be le cer os cri té ri os, li mi tes e con di ções
para o au men to das ta ri fas.

O pro je to foi apro va do na Câ ma ra e re me ti do ao
Se na do. Nes ta Casa, con tu do, esse PLC nº 16, de
2000, foi re je i ta do. O re la tor con clu iu que ha via sé ri as
dú vi das quan to à cons ti tu ci o na li da de do pro je to. O

se guin te tre cho do seu re la tó rio re su me essa con clu -
são:

Te mos dú vi da quan to à cons ti tu ci o na li da de do
pro je to, pois ta ri fa é pre ço pú bli co que o con su mi dor
paga pelo ser vi ço pú bli co que lhe foi di re ta men te
pres ta do; no en tan to, a ilu mi na ção pú bli ca cons ti tui
ser vi ço pú bli co uti uni ver si, que fa le ce dos re qui si tos 
de es pe ci fi ci da de e in di vi si bi li da de para a sua co bran -
ça in di vi du a li za da, como é pró prio da ta ri fa, ou mes -
mo da es pé cie tri bu tá ria taxa.

E, no Se na do, foi apre sen ta da a Pro pos ta de
Emen da á Cons ti tu i ção nº 76, de 1999, que per mi tia
aos Mu ni ci pi os e Dis tri to Fe de ral ins ti tu ir con tri bu i ção
des ti na da ao cus te io de ser vi ço de ilu mi na ção pú bli -
ca. Essa PEC, con tu do, após a re je i ção do PLC nº 16,
de 2000, foi re ti ra da pelo pró prio au tor.

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, de teor se -
me lhan te, fora tam bém apre sen ta da na Câ ma ra dos
De pu ta dos, po rém sua tra mi ta ção foi pre ju di ca da
após ha ver sido apen sa da à pro pos ta re la ti va à Re for -
ma Tri bu tá ria.

Ten do em vis ta es ses in su ces sos an te ri o res,
op tou-se por ins ti tu ir um fun do fe de ral, se guin do os
mol des do Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de 
Te le co mu ni ca ções — FUST. A ide ia é a de cri ar um
fun do, ad mi nis tra do pela Ane el, que pos sa co brir,
pelo me nos em par te, des pe sas de cus te io e de in -
ves ti men to em ilu mi na ção pú bli ca na que les mu ni cí pi -
os que es te jam ten do ma i o res di fi cul da des em ar car
com es ses cus tos. Ca be rá à Ane el de fi nir os cri té ri os
para ra te io des ses re cur sos.

Como a ilu mi na ção pú bli ca é um ser vi ço de
ines ti má vel im por tân cia, es pe ra mos con tar com o
apo io dos no bres se na do res.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2001 – Alva ro
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 30 Com pe te aos Mu ni cí pi os:

....................................................................................
V — or ga ni zar e pres tar, di re ta men te ou sob re -

gi me de con ces são ou per mis são, os ser vi ços pú bli -
cos de in te res se lo cal, in clu í do o de trans por te co le ti -
vo, que tem ca rá ter es sen ci al;
....................................................................................
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(À Co mis são de Asun tos
Eco nô mi cos – de ci são ter mi na ti va



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2001

Alte ra a re da ção do in ci so XI do art.
13 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na -
do Fe de ral, que 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 e 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.

O Se na do Fe de ral de cre ta:
Art 1º O in ci so XI do art. 13 da Re so lu ção nº 78,

de 1998, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 13. .................................................
XI – cer ti dão, emi ti da pelo res pec ti vo

Tri bu nal de Con tas, de que o ple i te an te
cum pre o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000, no que se re fe re 
às in for ma ções con ti das nos re la tó ri os re su -
mi dos de ges tão or ça men tá ria e nos re la tó -
ri os de ges tão fis cal e re fe ri dos no ar ti gos
52 e 54 da lei, en ca mi nha dos den tro dos
pra zos le ga is ao Tri bu nal, de ven do ser
acom pa nha da de de cla ra ção do Che fe do
Po der Exe cu ti vo de que as con tas ain da não 
apre ci a das es tão em con for mi da de com o
dis pos to na re fe ri da Lei." (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 pre sen te pro po si ção visa tão-so men te ade -
quar a re da ção do in ci so XI do art. 13 da Re so lu ção
78, de 1998, para de i xar cla ro que a Cer ti dão ex pe di -
da pelo Tri bu nal de Con tas, de re gu la ri da de do cum -
pri men to das de ter mi na ções da Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal, se dará ex clu si va men te na hi pó te se de o
Tri bu nal res pec ti vo já ter afe ri do essa re gu la ri da de.

Não é pos sí vel exi gir do Che fe do Po der Exe cu -
ti vo o cum pri men to de mis são da com pe tên cia do Tri -
bu nal apre ci a ção da re gu la ri da de – mas é per fe i ta -
men te fac tí vel que o Tri bu nal ates te a re gu la ri da de no
cum pri men to dos pra zos de en tre ga das in for ma ções
e que o Che fe do Po der Exe cu ti vo de cla re, sob res -
pon sa bi li da de fun ci o nal, que as con tas ain da não
apre ci a das es tão em con for mi da de com as exi gên ci -
as da Lei Com ple men tar nº 101/2000.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2001. – Pa u lo
Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

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 62, DE 2000

Alte ra a Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral, que 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 e 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.

O Se na do Fe de ral, Re sol ve:
Art 1º Art. 13 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te in ci so XI:

“XI – cer ti dão, emi ti da pelo res pec ti vo Tri bu nal
de Con tas, de que o ple i te an te cum pre o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.(AC)*

Art 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 13 de ou tu bro de 2000. _ Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

*AC = Acrés ci mo

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei com ple men tar es ta be le ce nor -
mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi -
li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do
Tí tu lo VI da Cons ti tu i ção.

§ 1º A res pon sa bi li da de na ges tão fis cal pres su -
põe a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se pre -
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vi nem ris cos e cor ri gem des vi os ca pa zes de afe tar o
equi lí brio das con tas pú bli cas, me di an te o cum pri -
men to de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pe -
sas e a obe diên cia a li mi tes e con di ções no que tan ge
a re nún cia de re ce i ta, ge ra ção de des pe sas com pes -
so al, da se gu ri da de so ci al e ou tras, dí vi das con so li -
da da e mo bi liá ria, ope ra ções de cré di to, in clu si ve por
an te ci pa ção de re ce i ta, con ces são de ga ran tia e ins -
cri ção em Res tos a Pa gar.

§ 2º As dis po si ções des ta lei com ple men tar
obri gam a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os.

§ 3º Nas re fe rên ci as:
I – à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e

aos Mu ni cí pi os, es tão com pre en di dos:
a) o Po der Exe cu ti vo, o Po der Le gis la ti vo, nes te

abran gi dos os Tri bu na is de Con tas, o Po der Ju di ciá rio 
e o Mi nis té rio Pú bli co;

b) as res pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, fun -
dos, au tar qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de -
pen den tes:

II – a Esta dos en ten de-se con si de ra do o Dis tri to
Fe de ral;

III – a Tri bu na is de Con tas es tão in clu í dos: Tri bu -
nal de Con tas da União, Tri bu nal de Con tas do Esta do 
e, quan do hou ver, Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os
e Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio.

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

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis -
são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a Sín te se dos Indi ca do res So ci a is
2000, di vul ga da na se ma na pas sa da pelo IBGE, me -
re ce os nos sos mais ca lo ro sos cum pri men tos. Em pri -
me i ro lu gar, pela ex ce lên cia téc ni ca do tra ba lho que
con fir ma a tra di ção de qua li da de dos ser vi ços na ci o -
na is de es ta tís ti ca.

Tam bém que ro re fe rir-me de for ma elo gi o sa à
ma ne i ra fran ca e cri te ri o sa como as in for ma ções fo -
ram le va das a pú bli co pelo cor po téc ni co do IBGE, es -
pe ci al men te nas ma ni fes ta ções e en tre vis tas do Pre -
si den te da en ti da de, Sér gio Bes ser man Vi an na.

A ini ci a ti va do IBGE de tra du zir os nú me ros para 
o pú bli co for ta le ce a de mo cra cia em nos so País.

Esta mos di an te de da dos ani ma do res, como a
que da de 22,5% do anal fa be tis mo, o cres ci men to em
15% do tem po de es tu do e a re du ção da mor ta li da de
in fan til em 22%. Mas es ses mes mos nú me ros con vi -
dam a uma re fle xão mais crí ti ca so bre o nos so mo de -
lo de de sen vol vi men to e as nos sas po lí ti cas pú bli cas
nas áre as eco nô mi ca e so ci al.

Ape sar dos avan ços sig ni fi ca ti vos, ain da con vi -
ve mos com um qua dro so ci al gra ve, que só será su -
pe ra do com uma me lhor dis tri bu i ção da ri que za , já
que o cres ci men to puro e sim ples da ren da é in su fi ci -
en te para mo di fi cá-lo.

Pa re ce-nos, en tre tan to, que há uma cer ta pres -
sa em ava li ar os nú me ros. O Go ver no Fe de ral res sal -
ta os as pec tos po si ti vos do le van ta men to e tra ta de
apre sen tá-los como a con fir ma ção de que fez o me -
lhor que po dia den tro das atu a is cir cuns tân ci as. Cer -
tos se to res da opo si ção ten dem a uti li zar os as pec tos
ne ga ti vos em uma crí ti ca que ten ta com pa rar o Bra sil
com pa í ses mu i to me nos de sen vol vi dos e com se ri ís -
si mas di fi cul da des de su pe rar por con ta pró pria suas
ma ze las.

O Bra sil é um enor me pa ra do xo. Te mos uma es -
tru tu ra eco nô mi ca mo der na em pra ti ca men te to dos
os se to res pro du ti vos e uma avan ça da in fra-es tru tu ra
de te le co mu ni ca ções e de ser vi ços. É tam bém sig ni fi -
ca ti vo o ní vel de in te gra ção na cha ma da nova eco no -
mia e na so ci e da de do co nhe ci men to. A ve lo ci da de
de in cre men to do uso da Inter net, por exem plo, che ga 
a ul tra pas sar a de al guns pa í ses de sen vol vi dos. Do
pon to de vis ta da cir cu la ção de in for ma ções e bens
cul tu ra is, nos so País tam bém ca mi nha para equi pa -
rar-se a so ci e da des mais avan ça das. Jun to com essa
re a li da de, po rém, per ma ne ce um qua dro so ci al de
de si gual da des gra ves e in jus ti fi cá ve is. O pró prio Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que emi tiu a má xi ma de que o
Bra sil é ”mais in jus to do que po bre.”

Não acre di ta mos em uma vi são frag men ta da
para a so lu ção dos pro ble mas na ci o na is, mu i to em bo -
ra o Bra sil seja um País plu ral, com con tras tes cul tu ra -
is, re gi o na is e ra ci a is. Há um enig ma a ser de ci fra do
tan to pelo Go ver no quan to pela Opo si ção. O mes mo
Bra sil in jus to, cuja ma i o ria da po pu la ção é sub me ti da
a pri va ções de to dos os ti pos, cri ou con di ções para
mu dar essa si tu a ção por suas pró pri as for ças e por
um ca mi nho tal vez iné di to.

O tra ba lho do IBGE re ve la que me lho ra ram pra -
ti ca men te to dos os in di ca do res so ci a is pes qui sa dos.
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Mas, se olhar mos com mais aten ção, ve re mos
que a evo lu ção po si ti va dos in di ca do res é frus tran te
em face da evo lu ção da ri que za do País. O mais gra ve 
é que não hou ve re du ção das de si gual da des. O ín di -
ce de Gini, que mede a dis pa ri da de da ren da, per ma -
ne ceu em 0,57 ao lon go da dé ca da. Tal fato re fle te a
enor me ri gi dez e a di fi cul da de para que haja dis tri bu i -
ção de ren da ex clu si va men te por meio dos me ca nis -
mos do li vre mer ca do. As es tru tu ras de apro pri a ção
da ri que za ten dem a re pro du zir a si tu a ção an te ri or.
Assim, o País cres ce e a de si gual da de per ma ne ce a
mes ma. É como se o es for ço para cres cer só aju das -
se a su pe rar a mi sé ria e a po bre za mar gi nal men te. A
ren da mé dia dos 10% mais ri cos é 19 ve zes ma i or
que a dos 40% mais po bres e as sim se man te ve por
toda a dé ca da. O mes mo vale para a re la ção en tre a
par ce la 1% mais rica da so ci e da de, que se apro pria
de 13% do ren di men to, en quan to os 50% mais po -
bres fi cam com 14%.

A ren da per ca pi ta bra si le i ra no ano de 2000 fi -
cou em R$6.560,00. Ora, esse va lor já está bem dis -
tan te de qual quer con ce i to de li nha de po bre za. O
Bra sil ca mi nha para uma ren da per ca pi ta se me lhan -
te a de al guns pa í ses de sen vol vi dos, se fo rem man ti -
das as pro je ções de evo lu ção do PIB e do cres ci men -
to da po pu la ção. O PIB atin giu R$ 1,089 tri lhão, o que
re pre sen tou um cres ci men to de 4,46% no ano pas sa -
do. A pes qui sa do IBGE apon ta um cres ci men to de -
mo grá fi co anu al mé dio es ta bi li za do em 1,4%. Se pe -
gar mos as úl ti mas dé ca das, anos 60, 70, 80 e 90, ve -
re mos que, no co me ço des se mo vi men to de cres cen -
te, tí nha mos uma taxa de cres ci men to de mo grá fi co
da or dem de 3%.

Por que con ti nu a mos com ta ma nha de si gual da -
de? Será pos sí vel ain da pre va le cer a cren ça de que
so mos um País po bre e que a ren da é in su fi ci en te para 
to dos? No Bra sil há re cur sos téc ni cos e in fra-es tru tu ra, 
há de sen vol vi men to tec no ló gi co – es ta mos aí fa bri can -
do aviões, clo nan do –, re cur sos para in ves ti men to, ca -
pa ci da de em pre en de do ra pú bli ca e pri va da, rica for -
ma ção cul tu ral, or ga ni za ção so ci al, es ta bi li da de po lí ti -
ca, uma es tru tu ra ju rí di ca ra zoá vel, nor ma li da de e de -
sen vol vi men to ins ti tu ci o nal ca pa zes de dar sus ten ta -
ção a qual quer ini ci a ti va de me lho ria do qua dro so ci al.
O que pre ci sa mos con ce i tu ar é a po lí ti ca que nos per -
mi ti rá con ti nu ar cres cen do – e é fun da men tal cres cer – 
para re ver ter os me ca nis mos que im pe dem a su pe ra -
ção des sas enor mes de si gual da des.

Ou tro pre con ce i to a ser ba ni do é o de que a re -
du ção da po bre za ca u sa rá um gran de im pac to nos
gas tos pú bli cos. Esse é o dis cur so dos que vêem no

so ci al uma ame a ça à es ta bi li da de eco nô mi ca. No
Bra sil, os gas tos so ci a is já cor res pon dem a 20% do
PIB. A per sis tên cia da po bre za, por tan to, não de cor re
da in su fi ciên cia de re cur sos. Pode pa re cer lu gar-co -
mum, mas te mos que au men tar a efi ciên cia do gas to
pú bli co na área so ci al. Essa efi ciên cia deve es tar des -
ti na da a er ra di car a mi sé ria e a cri ar igual da de de
opor tu ni da des. Cal cu la-se que um mon tan te apro xi -
ma do de R$23 bi lhões, cor res pon den te a 23% do PIB 
de 2000, se ria ne ces sá rio para, em ter mos teó ri cos,
ele var to dos os po bres para uma po si ção aci ma da li -
nha de po bre za. Não se tra ta, por tan to, de uma ta re fa
im pos sí vel e im pen sá vel.

É por isso que in co mo da tan to ain da con vi ver -
mos com um qua dro de di fi cul da des na sa ú de, ape sar 
da re du ção da mor ta li da de in fan til, que ci tei no iní cio
do meu pro nun ci a men to, e do au men to de ver bas do
SUS, em par te pelo nos so tra ba lho com a PEC da sa -
ú de. Mais da me ta de dos óbi tos de me no res de um
ano cor res pon de a cri an ças com me nos de sete dias
de vida. É um dado re ve la dor da fal ta de as sis tên cia
pré-na tal. A de si gual da de tam bém se ma ni fes ta pelo
ní vel es co lar das mães. A mor ta li da de in fan til de cri -
an ças cu jas mães têm mais de oito anos de es co la ri -
da de é 3,5 ve zes me nor que das mães com me nor es -
co la ri da de. Ou seja, toda a me lho ria e todo o es for ço
aca bam sen do amor te ci dos por essa de si gual da de.
O ce ná rio re gi o nal tam bém de mons tra o peso da de -
si gual da de so ci al. Embo ra se te nha re du zi do a mor ta -
li da de in fan til de cor ren te de do en ças in fec to-con ta gi -
o sas e pa ra si tá ri as no País, o mes mo não acon te ceu
na Re gião Nor des te. Há uma re la ção di re ta en tre sa -
ne a men to e esse tipo de ca u sa dos óbi tos. Não é por
aca so que, no Nor des te, é pe que no o nú me ro de do -
mi cí li os li ga dos à rede co le to ra de es go to e é mu i to
ele va do o aten di men to por fos sas ru di men ta res.

Pode-se di zer que há um con sen so na ci o nal
quan to ao pa pel da edu ca ção no de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do País. O pró prio IBGE res sal ta
que exis tem al gu mas ques tões que ain da pre ci sam
ser me lhor equa ci o na das. A pri me i ra de las re fe re-se
à pré-es co la. A taxa de es co la ri da de en tre qua tro e
seis anos cai em uma re la ção di re ta com a da ren da
fa mi li ar, não ul tra pas san do 50% para as fa mí li as com
ren da in fe ri or a três sa lá ri os mí ni mos. A es co la ri za -
ção e o aten di men to ma ter nal são in fe ri o res a 6% das 
cri an ças en tre zero e três anos, fi lhos des sas mes -
mas fa mí li as que ga nham três sa lá ri os mí ni mos. Na
ou tra pon ta, a es ta tís ti ca apon ta 90% e 32% para os
que têm uma ren da ma i or, res pec ti va men te.
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Sr. Pre si den te, a no ção de ci da da nia, o en ri que -
ci men to es pi ri tu al, a cri a ti vi da de e o sen ti do de vida
so li dá ria são for te men te de sen vol vi dos nos pri me i ros
anos de vida. A cri an ça que não tem opor tu ni da de de
fre qüen tar a pré-es co la e, des sa for ma, de ser es ti -
mu la da in te lec tu al e so ci al men te, cor re o ris co de car -
re gar ca rên ci as para o res to da vida. 

O novo per fil do mer ca do de tra ba lho e da po pu -
la ção já está mo di fi can do o en si no de se gun do grau
com a re to ma da dos es tu dos por meio de cur sos no -
tur nos e o au men to da es co la ri za ção de jo vens en tre
20 e 24 anos, que foi de 51%. São sin to mas de que há 
uma de man da por ma i o res co nhe ci men tos e de que é 
ne ces sá ria uma po lí ti ca ati va para jo vens po bres. 

Des sa for ma, o com ba te ao de sem pre go e a cri -
a ção de no vas pos si bi li da des de tra ba lho e ren da de -
vem con ju gar-se à uni ver sa li za ção do aces so a uma
edu ca ção de qua li da de e à er ra di ca ção do anal fa be -
tis mo fun ci o nal, com sis te mas de aber tu ra ao mi cro -
cré di to, apo io aos em pre en de do res e à pró pria pro fis -
si o na li za ção. 

A sín te se dos Indi ca do res So ci a is 2000 con tém
im por tan tes aler tas so bre a ques tão ur ba na. É o caso
da pro por ção de mor tes por ca u sas vi o len tas en tre os 
jo vens, que pas sou de 63% para 68%. A ma i or par te
des sas mor tes é de jo vens po bres do sexo mas cu li no, 
par dos e ne gros. O nú me ro de ho mi cí di os por mil ha -
bi tan tes nas prin ci pa is me tró po les bra si le i ras está
aci ma do que é ca rac te ri za do pela ONU como uma
guer ra ci vil. 

Os nú me ros do sa ne a men to bá si co, ape sar de
te rem evo lu í do, não são ani ma do res. Ape nas 52%
dos do mi cí li os es tão li ga dos à rede co le to ra de es go -
to e é ba i xís si ma a co ber tu ra de tra ta men to des se es -
go to. Para a so lu ção des ses pro ble mas e a me lho ria
dos de ma is in di ca do res so ci a is, é in dis pen sá vel co lo -
car na agen da po lí ti ca bra si le i ra a ne ces si da de de
uma Re for ma Urba na, ca paz de re ver ter o pro ces so
de ur ba ni za ção de ris co que pre do mi na nas prin ci pa -
is ci da des do País. Deve-se in cor po rar o aces so à le -
ga li za ção da pro pri e da de da ter ra para vas tas par ce -
las da po pu la ção que ha bi tam esse eu fe mis mo de no -
mi na do as sen ta men tos ur ba nos sub nor ma is.
Deve-se ain da pro mo ver pro gra mas so ci a is in te gra -
dos que te nham como cen tro a ques tão ha bi ta ci o nal.
Deve-se tam bém pro mo ver a re de fi ni ção do pa pel
dos Mu ni cí pi os e das re giões me tro po li ta nas e es tru -
tu rar me ca nis mos efi ca zes de com par ti lha men to de
ser vi ços, pos si bi li tan do um me lhor aten di men to da
po pu la ção, em par ti cu lar, no que diz res pe i to à se gu -

ran ça, jus ti ça, cré di to, edu ca ção, sa ú de, trans por te,
la zer e sa ne a men to.

O apro ve i ta men to de opor tu ni da des pelo de -
sen vol vi men to lo cal tam bém deve ser par te in te gran -
te da agen da da Re for ma Urba na. O for ta le ci men to
das vo ca ções lo ca is é al ta men te efi caz para a cri a ção 
de no vas opor tu ni da des de tra ba lho e ren da.

É ver da de que são mu i tas as de for ma ções que
mar cam a his tó ria e a cul tu ra da nos sa vida so ci al. A
he ran ça da es cra vi dão pa i ra so bre to dos nós. A dis cri -
mi na ção ra ci al po ten ci a li za a de si gual da de so ci al.
Qu e ro ci tar aqui, Sr. Pre si den te, es tu dos do Ipea, que
mos tram a cor res pon dên cia en tre es co la ri da de dos
pais e dos fi lhos. Qu an to me nor a dos pri me i ros, me -
no res as pos si bi li da des dos se gun dos. Os da dos do
IBGE são cla ros a esse res pe i to. Embo ra te nham me -
lho ra do os in di ca do res so ci a is, as di fe ren ças en tre
bran cos, de um lado, e ne gros e par dos, de ou tro, per -
ma ne cem es tá ve is em nos so País, nes sa dé ca da do
es tu do que es tou men ci o nan do. Assim, o anal fa be tis -
mo de ne gros e par dos é duas ve zes o dos bran cos. É
um me ca nis mo se me lhan te ao da dis tri bu i ção de ren -
da no nos so País. Quem mais pre ci sa par te sem pre
de uma si tu a ção des fa vo rá vel, car re gan do o ônus das 
ge ra ções an te ri o res. E a dis tân cia fica man ti da, mes -
mo ha ven do mo ti vo de so bra para que ela se re du za – 
no caso da ren da, do anal fa be tis mo, da mor ta li da de
in fan til e as sim por di an te.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do um apar te com mu i to pra zer ao Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Pa u lo Har tung, cre io que o pro nun ci a men to
de V. Exª tem a vir tu de de or de nar os da dos que es tão 
sen do di vul ga dos pela im pren sa em re la ção a essa
pes qui sa do IBGE. Há al guns as pec tos que me re cem
co men tá ri os. V. Exª já fa lou so bre al guns, mas não se -
ria de ma is in sis tir em al guns pon tos que de vem cha -
mar a nos sa aten ção. Pri me i ro, que há evo lu ção; evo -
lu ção na edu ca ção e na sa ú de. Pela pri me i ra vez, de -
po is de al guns anos, a ren da cres ceu, em bo ra a de si -
gual da de per ma ne ça. Po rém, in fe liz men te, essa não
é uma ques tão sim ples. A re ni tên cia da de si gual da de
pa re ce ser um pro ble ma de di fí cil so lu ção, mas que ro
me ater a um pon to, a que V. Exª, aliás, já se re fe riu,
mas para dar-lhe mais ên fa se: a ques tão do sa ne a -
men to bá si co. Re al men te, é ma té ria na qual es ta mos
atra sa dos. V. Exª se re fe riu à ques tão da pré-es co la,
mas ti ve mos que fa zer uma op ção, cri a mos o Fun def
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para in ves tir mos no 1º Grau e es ta mos, pra ti ca men te, 
com to dos os alu nos na es co la. Então, te mos que ata -
car as pri o ri da des que são es ta be le ci das, mas a
ques tão do sa ne a men to é fun da men tal. Fe liz men te,
há uma pers pec ti va – pelo me nos para as pe que nas
co mu ni da des –, que é o Pro je to Alvo ra da, com a ma i -
o ria dos re cur sos a ele des ti na dos sen do ori un dos do
Fun do da Po bre za. Sem sa ne a men to, não va mos
con se guir ven cer cer tos obs tá cu los para a ob ten ção
de água de qua li da de e es go ta men to sa ni tá rio. Então, 
es pe ro que esse tema me re ça, re al men te, uma ma i or
aten ção do Go ver no. O nos so de sem pe nho em sa ne -
a men to, nos úl ti mos anos, tem sido me dío cre e o sis -
te ma atu al não é mais pos sí vel, por que as em pre sas
não têm ca pa ci da de de en di vi da men to e os Esta dos
já atin gi ram, tam bém, os seus li mi tes. Mes mo que
haja di nhe i ro dis po ní vel na Ca i xa Eco nô mi ca – do
Fun do de Ga ran tia, por exem plo –, nem as em pre sas
e nem os Esta dos po dem tomá-lo. Então, es ta mos di -
an te de um im pas se que pre ci sa ser rom pi do, por que
sem sa ne a men to bá si co não ven ce re mos al gu mas
di fi cul da des na área da sa ú de, como as do en ças de
ve i cu la ção hí dri ca e ou tras mais que, re al men te, ain -
da ca u sam gran des pro ble mas à nos sa po pu la ção,
prin ci pal men te à mais po bre. Assim, que ro sa u dar o
dis cur so de V. Exª e dar um des ta que àqui lo que o re -
la tó rio as si na la, ou seja, que em sa ne a men to bá si co
o avan ço foi mu i to pe que no e pre ci sa mos en con trar
um novo mo de lo ins ti tu ci o nal, que per mi ta su pe rar -
mos essa di fi cul da de. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Aco lho o apar te de V. Exª. 

Des de que che guei nes ta Casa, te nho de fen di -
do com mu i ta ên fa se a ques tão de um novo mar co re -
gu la tó rio para o se tor de sa ne a men to. Esta mos vi ven -
do ain da do que foi fe i to no Re gi me Mi li tar, em 1971,
quan do os mi li ta res lan ça ram o seu pla no para cu i dar
de sa ne a men to no País. O tem po pas sou, esse mo -
de lo se es go tou – V. Exª co lo ca com mu i ta cla re za a
si tu a ção das em pre sas es ta du a is de sa ne a men to – e
pre ci sa mos co lo car um ou tro no seu lu gar. O Pla na sa
já teve o seu tem po e cum priu o seu pa pel, mas, como 
diz um ami go meu, “ain da es ta mos vi ven do na Era da
ca i xa d’água”. E ele diz, brin can do: “A ca i xa d’água é
o que bra-mo las do sis te ma de sa ne a men to.” Pre ci sa -
mos sair des sa Era tão atra sa da e avan çar. Te nho
cer te za de que isso irá mo di fi car os in di ca do res so ci -
a is para as pró xi mas pes qui sas.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Har tung?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Com mu i to pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor
Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª tem bri lha do no Se na do por
sem pre ter fe i to co lo ca ções mu i to in te li gen tes e opor -
tu nas. A sua in ter ven ção, hoje, tem as duas ca rac te -
rís ti cas, ou seja, não só a opor tu ni da de, como tam -
bém a in te li gên cia das co lo ca ções. So li da ri zo-me
com V. Exª di zen do que to dos es ses ín di ces se re fle -
tem da pior ma ne i ra pos sí vel na mi nha Re gião. Foi cri -
a da uma su pe rin ten dên cia para ten tar tra zer os nor -
des ti nos ao mes mo pla no do res tan te do País e o mo -
de lo co me çou a ter su ces so: fo ram cri a das a Su de co,
Su de sul, Su va le e Su dam. No en tan to, to das ti ra vam
di nhe i ro do mes mo ca i xa e isso di mi nu iu a ve lo ci da de
da que le su ces so. Mes mo as sim, su ce de ram-se es -
cân da los nas vá ri as su pe rin ten dên ci as e, ao in vés de
se ten tar cor ri gi-los, co lo can do na ca de ia quem rou -
bou, pen sa-se em ti rar a su pe rin ten dên cia do ar. Na
se ma na pas sa da, re u ni mo-nos com to dos os De pu ta -
dos, Se na do res e com al guns Go ver na do res e Pre si -
den tes de Assem bléia, pe din do para que isso não
ocor res se. Lá, con ti nu am o de sem pre go e o sa ne a -
men to bá si co em pi o res con di ções do que no res tan te 
do País e, o que é pior, con ti nua fal tan do água po tá vel 
para uma gran de par ce la da po pu la ção. Hoje, te mos
algo em tor no de seis mi lhões de pes so as sem abas -
te ci men to de água re gu lar. Nem a ca i xa d’água nós
te mos, Se na dor, por que a água é dis tri bu í da por car -
ro-pipa. Ten ta mos levá-la de trem para al gu mas ci da -
des, mas isso foi im pos sí vel, por que não se jus ti fi ca va 
eco no mi ca men te e, às ve zes, essa água fi ca va im -
pres tá vel. Dá pena ver aque les bra si le i ros to man do
água de pés si ma qua li da de e en chen do os hos pi ta is
com do en ças do sis te ma di ges ti vo, ver mi no ses, etc.
Então, apla u do V. Exª. Sei que, com pa ra ti va men te,
mu i ta co i sa tem me lho ra do no Bra sil, mas não na ve -
lo ci da de que que ría mos. Por isso, so li da ri zo-me com
V. Exª e digo que, re al men te, te mos que es tar mais
aten tos, pois nós, que es ta mos nes ta Casa, te mos
mais res pon sa bi li da de do que os ou tros bra si le i ros.
So mos nós que, como re pre sen tan tes do povo, te mos 
que es tar co bran do. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ney Su as su na, pri me i ra men te, agra de ço o
ca ri nho e a gen ti le za das suas pa la vras, o que é pe cu -
li ar em V. Exª, mas tam bém apa nho o con te ú do da
sua in ter ven ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
A Pre si dên cia in for ma que o tem po de V. Exª se en -
con tra es go ta do em qua tro mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, es tou em fase de con clu são do pro -
nun ci a men to e peço-lhe um pou co mais de tem po.

Se na dor Ney Su as su na, quem ti ver o tra ba lho
de ler a pu bli ca ção do IBGE, di vul ga da na se ma na
pas sa da, cha ma da Sín te se de Indi ca do res So ci a is de 
2000”, vai en con trar, nos nú me ros do Nor des te, essa
re a li da de que V. Exª des cre veu, com al guns Esta dos
em si tu a ção ain da pior do que ou tros.

Sr. Pre si den te, em nos sa His tó ria re cen te, nun -
ca os da dos fo ram tão con tun den tes para in di car no -
vos ca mi nhos. Eles tam bém de i xam cla ro que, ape sar 
das con quis tas ad vin das da es ta bi li da de eco nô mi ca
e po lí ti ca, os avan ços fo ram mu i to tí mi dos. Fal tou von -
ta de de im ple men tar no vas po lí ti cas pú bli cas. Fal tou
olhar o Bra sil real, fe i to de car ne e osso. Um Bra sil de -
si gual e in jus to, mas com uma po pu la ção for te men te
em pre en de do ra e com uma enor me pu jan ça eco nô -
mi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co e cul tu ral. Um
Bra sil de car ne e osso que não pára de gri tar para os
ou vi dos sur dos de mu i tos dos seus re pre sen tan tes
que se for cri a do um am bi en te de igual da de de opor -
tu ni da des, cres ce rá me nos in jus to e os in di ca do res
so ci a is me lho ra rão em uma ve lo ci da de ain da ma i or
que a do cres ci men to eco nô mi co.

Te mos que evi tar o olhar dis tan te e frio de Wall
Stre et, por exem plo, que é ca paz de cap tar cor re ta -
men te que o Bra sil me lho rou e que a es ta bi li da de
eco nô mi ca, a in te gra ção in ter na ci o nal e a re for ma do
Esta do fo ram es sen ci a is, mas que não con se gue en -
xer gar que es tão cri a das as con di ções para a su pe ra -
ção da in jus ti ça, da mi sé ria, da de si gual da de. Te mos,
tam bém, que evi tar a ce gue i ra ide o ló gi ca que in sis te
em só ver um País atra sa do e mi se rá vel, que so nha
com um Esta do pa ter na lis ta e fi nan ci a dor de uma am -
pla rede as sis ten ci a lis ta de efi cá cia du vi do sa.

A mi sé ria e a po bre za ain da ser vem ao ve lho cli -
en te lis mo e, des sa for ma, en tra vam o nos so de sen -
vol vi men to po lí ti co e so ci al. É na in di gên cia so ci al que 
o pa tri mo ni a lis mo re pro duz seus re pre sen tan tes. A
mi sé ria tem sem pre um dono, já se dis se. Aque le que
nega as mu dan ças tam bém ex plo ra a mi sé ria em prol
de seus pro je tos po lí ti cos.

O ca mi nho que acre di ta mos pos sí vel para a rá -
pi da me lho ria do qua dro so ci al e para en fren tar de
for ma ob je ti va o di fí cil de sa fio da dis tri bu i ção de ren -
da é o da pro mo ção da igual da de de opor tu ni da des.
Ela se dará pela con ju ga ção da ado ção de pro gra mas 

que pro mo vam a uni ver sa li za ção do aces so à edu ca -
ção da pré-es co la ao se gun do grau, os in ves ti men tos
em sa ú de, a ar ti cu la ção da re for ma ur ba na, a de fi ni -
ção de pro je tos de ren da mí ni ma, a ofer ta de cré di to
aos mi cro em pre en de do res, e de me ca nis mos ati vos
de cor re ção das dis cri mi na ções de gê ne ro e raça.

É a igual da de de opor tu ni da des, Sr. Pre si den te,
que vai mu dar o pa drão de apro pri a ção da ri que za e
ace le rar a me lho ria dos nos sos in di ca do res so ci a is.
So men te ela re du zi rá a gra vís si ma si tu a ção de de si -
gual da des em que se en con tra o nos so País e que
está mais do que cons ta ta do nes se im por tan te tra ba -
lho do IBGE, que te nho a opor tu ni da de de apre sen tar
nes ta tar de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por
ces são do Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
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, a Cam -
pa nha da Fra ter ni da de, con du zi da pela CNBB – Con -
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – ele geu, este
ano, como tema da sua pre ga ção as dro gas. 

To dos sa be mos que tem in qui e ta do mu i to a so -
ci e da de a ques tão das dro gas e a di men são que o
pro ble ma tem as su mi do. É um pro ble ma cres cen te.
Cada vez mais, um ma i or nú me ro de jo vens têm en -
ve re da do por esse ca mi nho, um ca mi nho de dor, de
so fri men to e que tem in fe li ci ta do a vida de mu i tos jo -
vens, ca u san do gran de per tur ba ção na so ci e da de e
na fa mí lia. Por isso mes mo, foi mais do que opor tu no
o tema que a CNBB es co lheu para a Cam pa nha des -
te ano, que se en cer ra ago ra, na Se ma na San ta. 

Sr. Pre si den te, nes ta opor tu ni da de, gos ta ria de
re gis trar aqui o meu apla u so, o meu apo io pela ini ci a -
ti va da CNBB que sem pre, a cada ano, es co lhe um
tema de gran de in te res se so ci al. E não há tema que
mais exi ja de cada um de nós de di ca ção, apre ço, cu i -
da do do que as dro gas. Há um gran de ris co de dis so -
lu ção da so ci e da de, até de com pro me ti men to do pró -
prio Esta do, das nos sas ins ti tu i ções, pela ex pan são
que o pro ble ma da dro ga vem to man do. Bas ta ver o
que está acon te cen do com o país vi zi nho, a Co lôm -
bia, onde pra ti ca men te o po der já está di vi di do en tre
qua tro gru pos: o Esta do clás si co, tal como o co nhe ce -
mos, os pa ra mi li ta res, os guer ri lhe i ros e os nar co tra fi -
can tes. Um país tão bo ni to e com tan tas po ten ci a li da -
des como a Co lôm bia en con tra-se mi na do nas suas
ba ses pela ques tão das dro gas. As re la ções en tre os
pa í ses, a rota das dro gas, a sua ex por ta ção, a re la ção 
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en tre pro du ção e con su mo, a quan ti da de fa bu lo sa de
di nhe i ro en vol vi do em to das es sas tran sa ções, o ver -
da de i ro po der pa ra le lo que se es ta be le ce, que cor -
rom pe, que mata, que des trói a so ci e da de na sua cé -
lu la fun da men tal bá si ca, que é a fa mí lia, en fim, tudo
isso re quer um es for ço enor me para ten tar mos ven -
cer essa ba ta lha.

Não se tra ta de pro ble ma que o Esta do so zi nho
re sol ve. Não é pro ble ma só de go ver nos. Não é pro -
ble ma só de or ga nis mos in ter na ci o na is, que são ca -
pa zes de re u nir vá ri os Esta dos so be ra nos em bus ca
de uma so lu ção para esse mal. É um pro ble ma da so -
ci e da de. Mu i tas ve zes, nós, prin ci pal men te no Bra sil,
te mos a ex pec ta ti va de que o Esta do re sol va tudo: se
não for o Mu ni cí pio, é o Esta do; se não for o Esta do, é
a União. Acha mos que é sem pre pos sí vel en con trar
uma so lu ção para o pro ble ma no âm bi to do Esta do,
no âm bi to do Go ver no. Mas há pro ble mas – e o das
dro gas é um de les – que só po de re mos re sol ver com
a mo bi li za ção da so ci e da de, no sen ti do so li dá rio, fra -
ter no e vo lun tá rio.

Em sen do as sim, cre io que des per di ça mos uma 
gran de opor tu ni da de de con tri bu ir, ain da na vi gên cia
da Cam pa nha da Fra ter ni da de, pos to que ela ter mi na
ago ra na Se ma na San ta, apro van do pro je to que tra -
mi ta há anos – não sei se três anos ou mais –, ori un do 
da Câ ma ra, en vi a do pelo Po der Exe cu ti vo, ao qual in -
clu si ve fiz um voto em se pa ra do, pro je to este que, sal -
vo en ga no, está na Co mis são de Edu ca ção. Ain da te -
mos até o fim do ano e apro ve i to a opor tu ni da de para
fa zer um ape lo ao Pre si den te da Co mis são de Edu ca -
ção, Se na dor Ri car do San tos – in fe liz men te S. Exª
não está co nos co nes te mo men to –, para que ace le re 
a tra mi ta ção e a vo ta ção des se pro je to. Va mos aper -
fe i çoá-lo e me lho rá-lo, por que se ria uma gran de con -
tri bu i ção do Se na do no com ba te às dro gas. 

O pro ble ma das dro gas en vol ve re pres são, edu -
ca ção, re cu pe ra ção, en fim, só pode ser vis to em uma
con cep ção glo bal. Há as pec tos di fe ren tes, mas o pro -
ble ma só pode ser en fren ta do com com pe tên cia e
com pos si bi li da de de êxi to se for ana li sa do na sua in -
te i re za.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª tem ra zão: es ta mos per -
den do uma opor tu ni da de. Como mem bro da Co mis -
são de Edu ca ção, vou fa zer essa so li ci ta ção na pró xi -
ma ter ça-fe i ra ao Pre si den te da nos sa Co mis são,

para que pos sa mos re cu pe rar essa opor tu ni da de,
que não está de todo per di da. Pre o cu pa-me o pro ble -
ma da dro ga. Não me re fi ro so men te às dro gas com -
ba ti das, como ma co nha, co ca í na e ou tras, mas tam -
bém às dro gas le ga is, tal vez até pi o res, tais como a
be bi da e o fumo. Eu não bebo e não fumo, mas vejo
tan tos jo vens e ami gos des tru in do suas vi das com a
be bi da, com o ci gar ro e tudo o mais. Aliás, isso cus ta
mu i to caro à Re pú bli ca, mas cus ta mais caro ain da à
fa mí lia, ten do em vis ta tais ví ci os se rem um fa tor de -
sa gre ga dor. So li da ri zo-me com V. Exª. Cabe a esta
Casa ace le rar esse pro ces so. No bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra – re pi to –, na pró xi ma ter ça-fe i ra, na Co mis -
são de Edu ca ção, se rei por ta-voz de V. Exª, pe din do
ao Pre si den te da que la Co mis são que co lo que em pa -
u ta esse pro ces so, o mais rá pi do pos sí vel, para es tar -
mos em con so nân cia com a Cam pa nha da CNBB. Por 
fa lar nis so, on tem, li guei para o Arce bis po do meu
Esta do e pedi a Sua Re ve ren díss ma per mis são para
mo bi li zar mos to das as pa ró qui as para a re a li za ção de 
uma gran de pas se a ta, tal como a que hou ve aqui, em
Bra sí lia, em um en con tro de jo vens que lu tam con tra
esse mal ter rí vel, que são as dro gas. Pa ra béns!

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Sei que V.
Exª, na Co mis são de Edu ca ção, fará de tudo para que 
o pro je to seja exa mi na do, dis cu ti do e vo ta do – já que
ele cer ta men te será al te ra do aqui no Se na do –, para
de po is re tor nar à Câ ma ra. Tra ta-se de uma ques tão
di fí cil, ten do em vis ta que há mu i tas abor da gens, tais
como a po li ci al, a eco nô mi ca, a mé di ca, a so ci al.
Espe ro que pos sa mos apro ve i tar a opor tu ni da de
dada pela CNBB ao lan çar esse tema à dis cus são
para avan çar mos em me di das con cre tas a se rem
ado ta das. 

V. Exª fa lou nas cha ma das “dro gas con sen ti -
das”, àque las já ace i tas pela so ci e da de – e aqui que -
ro des ta car o tra ba lho do Mi nis tro José Ser ra no com -
ba te ao fumo. Eu tam bém não fumo, mas bebo so ci al -
men te. O Mi nis tro José Ser ra en fren tou uma in dús tria
po de ro sa. Nós, no Se na do, vi mos a luta de S. Exª,
com a obs ti na ção e a de ter mi na ção que o ca rac te ri -
zam, e que, com o apo io do Con gres so, con se guiu
uma gran de vi tó ria con tra o fumo. Os nú me ros exis -
ten tes – para fi car mos ape nas na aná li se eco nô mi ca,
o que, evi den te men te, é in su fi ci en te – mos tram a
quan ti da de de di nhe i ro que se gas ta com a sa ú de em
de cor rên cia dos ma les do fumo. Ha via, an ti ga men te,
quem bran dis se um ar gu men to cí ni co a res pe i to, ou
seja, que a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os não po -
di am abrir mão do IPI ar re ca da do com o fumo, pois
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sig ni fi ca ria uma gran de per da de re ce i ta. Mas se es -
que ci am de cal cu lar o que se gas ta para tra tar os que
ado e cem em vir tu de do fumo. Não sei se V. Exª, Se -
na dor Ney Su as su na, já teve opor tu ni da de de ver um
en fi se ma to so – já nem digo al guém que seja por ta dor 
de cân cer no pul mão –, com fome de ar, sem con se -
guir res pi rar, com uma vida de pés si ma qua li da de em
fun ção do fumo. É evi den te que não po de ría mos ace i -
tar que aque la si tu a ção per ma ne ces se para sem pre. 

Em re la ção à be bi da, os da dos mos tram uma si -
tu a ção gra ve: cri an ças com ida de de 12, 13 anos que
já co me ça ram a be ber. É cla ro que isso vai com pro -
me ter, da ni fi car a sa ú de des sas pes so as. Co me çam
a be ber, às ve zes, be bi das com ba i xo teor al cóo li co e
de po is isso vai num cres cen do. Sem con si de rar aque -
les que não têm con tro le so bre o con su mo da be bi da
e se trans for mam em al coó la tras, des tru in do a si
mes mos, a fa mí lia, o am bi en te so ci al em que vi vem. É 
uma tra gé dia. No va men te, va mos en con trar, às ve -
zes, como úni ca for ma de re cu pe rar es sas pes so as, o 
tra ba lho vo lun tá rio, so li dá rio, a exem plo dos Alcoó li -
cos Anô ni mos.

Quem já teve, de al gu ma for ma, con ta to com a
re a li da de do dro ga do, do al coó la tra, sabe o quan to
isso é do lo ro so, pe no so, trá gi co. E como é di fí cil re ver -
ter essa si tu a ção.

Te mos que re a li zar um tra ba lho que só sur ti rá
efe i to me di an te a cons ci en ti za ção, nas igre jas, nas
as so ci a ções co mu ni tá ri as, nos clu bes es por ti vos, nos 
sin di ca tos, nos clu bes de ser vi ço, nos am bi en tes de
tra ba lho. Assim, po de mos plan tar a se men te que per -
mi ti rá a vi tó ria con tra essa si tu a ção.

Assi na lan do a cam pa nha da CNBB, in sis to na
gra vi da de des se pro ble ma.

Uma vez, Se na dor Ney Su as su na – V. Exª é mu i -
to cu ri o so –, fiz uma per gun ta a al guém que co nhe ce
o pro ble ma da dro ga e não con si de rei a res pos ta su fi -
ci en te. De vez em quan do, te mos no tí cia, pela te le vi -
são ou pe los jor na is, de que hou ve apre en são de um
gran de car re ga men to de dro ga ou de que foi pre so o
che fe de um car tel des ses. Não te nho no tí cia de que
si tu a ção se me lhan te ocor ra nos Esta dos Uni dos. Não 
sei como acon te ce esse pro ces so de dis tri bu i ção. E
me de ram uma res pos ta que con si de rei in su fi ci en te.
Como se dá esse pro ces so? Por que eles se pre o cu -
pam mu i to com a pro du ção e com a ori gem da dro ga,
tan to que têm todo um pro gra ma mi li tar de com ba te
ao nar co trá fi co e à pró pria pro du ção de dro gas na Co -
lôm bia e em ou tros pa í ses. Mas não sei como esse
pro ces so ocor re nos Esta dos Uni dos, que são, como
em tudo, os ma i o res con su mi do res do mun do. De for -

ma que essa ques tão cons ti tui um de sa fio para o qual
até en tão não te mos res pos ta su fi ci en te, que so lu ci o -
ne o pro ble ma. Mas, en quan to ti ver mos dis po si ção de 
de ba ter e de pro mo ver um com ba te efi caz e sem tré -
guas, te mos uma chan ce de tri un far, e é em nome
dela que faço este re gis tro hoje à tar de.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que ro fa zer ape nas uma co lo ca ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Pois não, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se V. Exª
ou eu qui sés se mos en con trar dro ga nes ta ci da de ou
em qual quer lu gar do mun do, ra pi da men te en con tra -
ría mos. Em meia hora, com cer te za, um mo to ris ta de
táxi in for ma onde é o pon to e tudo mais. É cla ro que,
para com ba ter mos esse mal, é pre ci so fa zer com que
a po lí cia seja mais ati va e te nha mais in te res se, por -
que não há mu i to in te res se, uma vez que, se em meia
hora so mos ca pa zes de en con trar os pon tos, eles,
que pas sam trin ta dias por mês re ce ben do para com -
ba tê-los, en con tra ri am não só esse pon to, como inú -
me ros ou tros pon tos de dis tri bu i ção gros sis ta, tal vez.
Então, pen so que, sem uma me lho ria da nos sa po lí -
cia, não te re mos mu i to su ces so no com ba te a esse
pro ble ma. Com edu ca ção e po lí cia efi ci en tes, com
cer te za, ha ve rá su ces so.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sem dú vi da, V. Exª le van ta um as pec to im por tan te,
que está mais li ga do à re pres são. Mas o pro ble ma
não é ape nas de re pres são; há toda uma rede, que
está li ga da à cor rup ção, à eva são de di vi sas, ao en ri -
que ci men to ilí ci to. Quer di zer, há uma sé rie de ati vi da -
des cri mi no sas que gra vi tam em tor no do pro ble ma
da dro ga e que mi nam, des tróem a pró pria es tru tu ra
do Esta do. 

De i xo aqui este re gis tro para ma ni fes tar o nos so 
in con for mis mo com esta si tu a ção. A nos sa es pe ran ça 
é a de que pos sa mos mo bi li zar as for ças so ci a is para
ven cer mos esse dra gão da dro ga, do trá fi co, que tem
in fe li ci ta do tan tos jo vens que já per de ram as suas vi -
das, que en tra ram nes se ca mi nho en ga no so da dro ga 
de for ma a des tru í rem o seu fu tu ro e to das as pos si bi -
li da des di an te da vida.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
S. Exª dis põe de 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, on tem,
des ta tri bu na, li duas de nún ci as pu bli ca das nos jor na -
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is: uma fe i ta por uma or ga ni za ção não-go ver na men -
tal, a Co mis são Pró-Ya no ma mi, a res pe i to de ex pe -
riên ci as que es ta vam sen do fe i tas en tre os ín di os ia -
nô ma mis por ins ti tu i ções nor te-ame ri ca nas e a ou tra
fe i ta por um ín dio da tri bo Ma cu xi, do les te de Ro ra i -
ma, de nun ci an do que or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is es ta vam in ci tan do ín di os de ou tras tri bos
con tra os ín di os da que la re gião que não con cor da -
vam com a ori en ta ção dada por es sas ins ti tu i ções. 

Hoje, Sr. Pre si den te, fui sur pre en di do – cre io
que to dos – com no tí ci as pu bli ca das nos jor na is Fo -
lha de S.Pa u lo e Jor nal do Bra sil, in for man do que a
Po lí cia Fe de ral fez apre en são de mi né ri os re ti ra dos,
se gun do a pró pria man che te, por ín di os no Ama zo -
nas. –  

A Po lí cia Fe de ral e o Iba ma apre en de -
ram, na no i te de do min go, den tro de um bar -
co, sete to ne la das de ame tis ta e cer ca de
300 gra mas de tan ta li ta, em Ma na us (AM).
Os mi né ri os fo ram re ti ra dos ile gal men te das 
ter ras dos ín di os tu ca nos e ba ni u as.

O car re ga men to es ta va sob res pon sa -
bi li da de do vice-pre si den te da ONG Co o pe -
rín dio (Co o pe ra ti va de Pro du ção dos Índi os
do Rio Ne gro), o ca ta ri nen se Adir Na gel Jú -
ni or, de ti do pe los agen tes fe de ra is para
pres tar de po i men to. 

A De le ga cia de Pre ven ção e Re pres -
são a Cri mes Fa zen dá ri os e Ambi en ta is
abriu in qué ri to com base na Lei de Cri mes
Ambi en ta is, que pre vê de ten ção de seis me -
ses a um ano e mul ta por ex tra ção de mi ne -
ra is em flo res tas de do mí nio pú bli co sem
au to ri za ção da União. Além de Na gel Jú ni or, 
foi de ti do o mi ne ra dor Oli val do Cas se mi ro. O 
dono da em bar ca ção, Arman do Ta na ka, en -
tre gou à Po lí cia Fe de ral qua tro no tas fis ca is
avul sas emi ti das pela Se cre ta ria de Fa zen -
da de São Ga bri el da Ca cho e i ra (AM).

Con for me as no tas, a tan ta li ta foi com -
pra da para José Lo pes Fi lho, em nome da
em pre sa Cia Indus tri al Flu mi nen se, de São
João Del Rey (MG). Fo ram pa gos
R$11.762,00 pe los 300 kg.

As sete to ne la das de ame tis tas fo ram
ven di das por R$5.340,00 para Ara u to Pas -
sos Nu nes, de Go ver na dor Va la da res (MG).
Os dois co mer ci an tes não fo ram en con tra -
dos. A Fo lha não lo ca li zou a Cia. Indus tri al
Flu mi nen se até o fe cha men to des ta edi ção.

A tan ta li ta é um mi ne ral raro, útil para
o fun ci o na men to de re a to res nu cle a res, pro -
pul so res de aviões a jato e ce lu la res.

Se gun do o DNPM (De par ta men to Na -
ci o nal de Pes qui sa Mi ne ral), só a pe rí cia
pode apon tar o va lor do mi né rio apre en di do.

Os ín di os ga nha ram de R$2 a R$8
pelo qui lo do mi né rio ex tra í do. No mer ca do
in ter na ci o nal, o pre ço da tan ta li ta pode al -
can çar de US$17 a US$500, de pen den do
do teor de nió bio e tân ta lo en con tra do no
mi ne ral. Uma gra ma de ame tis ta pode ser
co mer ci a li za da por cer ca de US$1.

“A ex plo ra ção está ga ran ti da pela
Cons ti tu i ção”, de cla rou Na gel Jú ni or. Ele
afir mou que cer ca de 50 fa mí li as in dí ge nas
par ti ci pam da ex plo ra ção de mi né ri os nos
rios Iça na e Ti quié, em São Ga bri el da Ca -
cho e i ra.

O DNPM afir ma que a ex plo ra ção é
ile gal.

Por te le fo ne, o ad mi nis tra dor da Fu nai
em São Ga bri el da Ca cho e i ra, Hen ri que
Vaz, dis se à Agên cia Fo lha que pe di rá a
cas sa ção da ins cri ção do CGC (Ca das tro
Ge ral de Con tri bu in te) da ONG Co o pe rín dio.

Sr. Pre si den te, às de nún ci as que re la tei on tem
des ta tri bu na – uma, pa tro ci na da por uma ONG, que 
diz que ins ti tu i ções nor te-ame ri ca nas ha vi am fe i to
ex pe riên ci as en tre os ín di os ia no mâ mis, usan do-os
como co ba i as, ten do vá ri os de les fa le ci do, ou tra, fe i -
ta por um ín dio, que afir ma que ONGs es tão atu an -
do em ou tras re giões, co lo can do ín di os con tra ín di -
os – so mam-se no vas acu sa ções. Mi ne ra is que per -
ten cem à União es tão sen do sa que a dos, re ti ra dos
ile gal men te das ter ras dos ín di os, e, se gun do ma té -
ria da re vis ta IstoÉ, de fe ve re i ro des te ano, ín di os
es tão fi can do ce gos. O tí tu lo do ar ti go é jus ta men te
“Ce gue i ra do Des ca so. Infec ção nos olhos se es pa -
lha en tre os ín di os maku do Alto Rio Ne gro”.

Esse é o re tra to da si tu a ção em que se en con -
tram as nos sas re ser vas in dí ge nas, os nos sos ín di os
e as ONGs que es tão atu an do no País. Não dá mais
para fi car alhe io a esta ques tão. Na re gião de São Ga -
bri el da Ca cho e i ra, além da ocor rên cia de con tra ban -
do de mi ne ra is es tra té gi cos, ín di os es tão aban do na -
dos na ques tão da sa ú de, fi can do ce gos pelo tra co -
ma.
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E mais: a guer ri lha co lom bi a na, se gun do o jor -
nal A Crí ti ca, de Ma na us, do dia 31 de mar ço, pu bli -
cou a se guin te ma té ria: 

“Gu er ri lha Co lom bi a na. Farc re cru ta
ama zo nen ses à for ça. 

(...) A guer ri lha co lom bi a na mar xis ta
das Farc tem re cru ta do bra si le i ros e ve ne zu -
e la nos, de nun ci ou o Exér ci to ao in for mar a
cap tu ra de um bra si le i ro que mi li ta va no gru -
po re bel de, de ti do na fron te i ra co lom bi a -
no-bra si le i ra. O Co man dan te da IV Di vi são
do Exér ci to, ge ne ral Arce sio Bar re ro, dis se
que o bra si le i ro iden ti fi ca do como João
Fran co Pi nhe i ro, 20, na tu ral da ci da de de
São Ga bri el da Ca cho e i ra, no Esta do do
Ama zo nas, foi cap tu ra do na re gião da sel va
de Bar ran co mi nas, de par ta men to de Gu a i -
nía (Su des te), li mí tro fe com o Bra sil. O mi li -
tar in di cou que, se gun do as de cla ra ções de
Pi nhe i ro, este fa zia par te da fren te 16 das
For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm -
bia (Farc) há um ano e meio e foi re cru ta do
à for ça. Pi nhe i ro tam bém con fes sou, acres -
cen tou o ge ne ral, que nes sa fren te do gru po 
re bel de – que ope ra nos de par ta men tos de
Va u pés e Gu a i nía, fron te i ri ços com o Bra sil
–, seu co man dan te, To más Mo li na (aliás, ‘O
Ne gro Acá cio’), tem re cru ta do vá ri os bra si le -
i ros e ve ne zu e la nos. Se gun do o Exér ci to, ‘O 
Ne gro Agá cio’ pro te ge o che fão do nar co trá -
fi co bra si le i ro, Luiz Fer nan do Da Cos ta,
mais co nhe ci do como Fer nan di nho Be i -
ra-Mar, com quem tro ca co ca í na por ar mas.
Há mais de um mês o Exér ci to co lom bi a no
an te ci pa nes sa re gião do país a cha ma da
Ope ra ção Gato Pre to, que tem o pro pó si to
de des man te lar a rede de trá fi co de co ca í na 
por ar mas que na fron te i ra es ta be le ce ram o
co man dan te guer ri lhe i ro e Fer nan di nho.

Em 21 de mar ço pas sa do, as au to ri da -
des co lom bi a nas cap tu ra ram em um lu xu o -
so apar ta men to ao nor te da ca pi tal co lom bi -
a na Eli ze te da Sil va Lira, es po sa le gí ti ma do 
che fão bra si le i ro, a qual era pro cu ra da, me -
di an te uma or dem in ter na ci o nal de pri são,
por de li tos de nar co trá fi co e con tra ban do de 
ar mas."

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, es tão
aqui to dos os in gre di en tes que se fa zi am ne ces sá ri -
os, di ga mos as sim, para que, ama nhã, a Ama zô nia

bra si le i ra es te ja igual à Ama zô nia co lom bi a na: o
con tra ban do de mi né ri os es tra té gi cos, a ex plo ra ção
dos ín di os me di an te o pa ga men to vil e ile gal pe las
ins ti tu i ções não-go ver na men ta is e tam bém a atu a -
ção da guer ri lha co lom bi a na den tro do nos so País,
com o re cru ta men to à for ça, se gun do o pró prio jor -
nal, de bra si le i ros.

É pre ci so que es te ja mos aler tas. É pre ci so, efe -
ti va men te, que a ques tão in dí ge na no País não con ti -
nue sen do tra ta da como se fos se algo ima gi ná rio, um
so nho dis tan te de uma re a li da de cru el, que é a ex plo -
ra ção dos ín di os pe los con tra ban dis tas – dis far ça dos, 
no caso, sob a capa de uma ONG, que ex plo ra mi ne -
ra is es tra té gi cos – e, ao mes mo tem po, o seu aban do -
no pela Fu nai e pelo Go ver no Fe de ral, en tre gues que
es tão ao tra co ma, uma do en ça tra tá vel.

Sr. Pre si den te, Sras  e Srs. Se na do res, em meio à
to tal au sên cia do Esta do bra si le i ro na que las re giões,
por de ver de jus ti ça, devo re la tar – por que es ti ve, há
pou co tem po, na que la re gião, acom pa nhan do uma
co mi ti va de Par la men ta res, 11 De pu ta dos e al guns
Se na do res, en tre os qua is a Se na do ra Mar lu ce Pin to
e o Se na dor Ber nar do Ca bral – que a úni ca pre sen ça
bra si le i ra efe ti va, que tra ba lha, de fato, para guar dar
nos sas fron te i ras e man ter a bra si li da de na que les rin -
cões é o Exér ci to bra si le i ro.

A Po lí cia Fe de ral, é ver da de, tem fe i to um es for -
ço so bre-hu ma no para re a li zar seu tra ba lho, como,
por exem plo, o de apre en der car ga ile gal de mi né ri os,
in clu si ve es tra té gi cos, como foi no ti ci a do. É mu i to
pou ca gen te na Po lí cia Fe de ral para dar con ta da
imen si dão da que las fron te i ras. Em Su ru cu cus, nes sa
mes ma vi a gem que fi ze mos com o Co man dan te Mi li -
tar da Ama zô nia, vi mos o Pos to da Po lí cia Fe de ral fe -
cha do. Não ha via nin guém, por que não é pos sí vel
man ter per ma nen te men te o pes so al nes sas re giões,
que es tão es can ca ra das ao con tra ban do de mi né ri os, 
ao nar co trá fi co, ao con tra ban do de ar mas e, por tan to, 
vul ne rá ve is às guer ri lhas, que, com pro va da men te, já
es tão re cru tan do pes so as à for ça.

Tra go mais es sas de nún ci as para cha mar a
aten ção da Fu nai, do Mi nis té rio da Jus ti ça e do Pre si -
den te da Re pú bli ca no sen ti do de que é pre ci so, de
ma ne i ra enér gi ca, mu dar o rumo da po lí ti ca in di ge nis -
ta no País e, prin ci pal men te, fa zer uma ver da de i ra
ope ra ção pen te-fino na que las ins ti tu i ções que atu am
li vre men te na re gião ama zô ni ca, apro ve i tan do-se
des sa li ber da de para co me ter atos ilí ci tos como os
que aqui re la tei.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU DISCURSO.
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O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
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, é
mo ti vo de mu i to or gu lho para a gen te to can ti nen se a
ins ta la ção da pri me i ra tur bi na da Usi na Hi dro e lé tri ca
Luís Edu ar do Ma ga lhães, a ma i or obra em cons tru -
ção no Esta do do To can tins. Esse é mo ti vo de or gu lho 
e de sa tis fa ção pes so al para a bra va gen te to can ti -
nen se no ta da men te nes ta qua dra em que o Bra sil se
en con tra: di an te de uma si tu a ção qua se que de emer -
gên cia com re la ção à sua ca pa ci da de de aten der à
de man da de ener gia do povo bra si le i ro.

A Usi na Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães,
com a ins ta la ção da sua pri me i ra tur bi na hoje – as de -
ma is ocor re rão em dias sub se qüen tes, até que, em
se tem bro pró xi mo, pos sa mos ina u gu rá-la –, es ta rá
ge ran do 850 me ga watts, o que con tri bu i rá, Sr. Pre si -
den te, para mi ti gar essa de man da re pri mi da, que já
se re ve la de for ma mu i to acen tu a da no País in te i ro,
no ta da men te em ra zão da re du ção da pre ci pi ta ção
plu vi o mé tri ca pre vis ta para este ano nas Re giões Sul
e Su des te, onde os re ser va tó ri os das bar ra gens das
usi nas hi dro e lé tri cas en con tram-se em seu ní vel mí -
ni mo, ge ran do uma ener gia in su fi ci en te ao aten di -
men to da de man da na ci o nal.

Por isso, di ze mos, com ufa nis mo, que o Esta do
do To can tins há de em pres tar, nes ses dias pró xi mos,
a sua con tri bu i ção para essa de man da na ci o nal.

Vale res sal tar, Sr. Pre si den te, que, no pro gra ma
de ge ra ção de ener gia elé tri ca no Esta do do To can -
tins, além da Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães – já te -
nho, re pe ti da ve zes, in for ma do isso a esta Casa e ao
povo bra si le i ro –, já es tão pro gra ma das, com pro je tos 
apro va dos, qua tro ou tras hi dre lé tri cas de por te qua se 
se me lhan te àque la que es ta mos cons tru in do. E a
pró xi ma, com li ci ta ção já pre vis ta para 23 de ju lho
pró xi mo, na Bol sa de Va lo res do Rio de Ja ne i ro, será
a de Pe i xe, tam bém au men tan do essa con tri bu i ção
do Esta do do To can tins para a de man da de ener gia
na ci o nal.

Essa de man da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ten de a cres cer nes te mo men to em que o
Bra sil, ao con tro lar a sua in fla ção, ao su pe rar as fa ses 
mais di fí ce is da or ga ni za ção da sua eco no mia, já
ema na si na is vi sí ve is de cres ci men to eco nô mi co.
Isso, se gu ra men te, tam bém ha ve rá de au men tar a
de man da de ener gia elé tri ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje
ocor re rá, no Esta do do To can tins, na sua bela Ca pi -
tal, Pal mas, um se mi ná rio pro mo vi do pela Con fe de ra -
ção Na ci o nal da Indús tria. É a par ti ci pa ção ati va do

se tor pri va do, de um se tor sig ni fi ca ti vo e im por tan te
da eco no mia na ci o nal, na dis cus são de um dos te mas 
tam bém fun da men ta is nes te Bra sil, que, equi vo ca da -
men te, es co lheu, pri vi le gi ou e ain da uti li za como mo -
dal viá ria, pri o ri tá ria e pre do mi nan te em seu ter ri tó rio
de di men são con ti nen tal a ro do via.

A ro do via é im por tan te, mas é cla ro que, num
país de di men sões como as do Bra sil, é pre ci so bus -
car a ra ci o na li za ção dos trans por tes de bens e ser vi -
ços, prin ci pal men te dos de car ga pe sa da à lon ga dis -
tân cia, de uma for ma mais ra ci o nal e mais ba ra ta. Por
essa ra zão, a CNI está pro mo ven do, no dia de hoje,
um se mi ná rio a res pe i to das hi dro vi as, com o tema
“As hi dro vi as como fa tor de in te gra ção na ci o nal”.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Ouço, com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª fa la va, ain da há
pou co, da Usi na de La je a do, que o Go ver na dor Si que -
i ra Cam pos brin dou com o nome do sa u do so De pu ta -
do Luís Edu ar do Ma ga lhães. É uma opor tu ni da de que 
me é ofe re ci da para tra du zir tam bém aqui o meu res -
pe i to e ad mi ra ção pe los pro gres sos e pelo de sen vol -
vi men to do seu Esta do, pela atu a ção dos três Se na -
do res, pela le al da de de to dos eles ao Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos e, em par ti cu lar, pela atu a ção de V.
Exª, que se tem mos tra do um Se na dor atu an te e, so -
bre tu do, um ho mem pre o cu pa do com o de sen vol vi -
men to da sua re gião, em par ti cu lar do seu Esta do.
Qu e ria tam bém res sal tar que o Go ver na dor Si que i ra
Cam pos re a li za m tra ba lho ex cep ci o nal, e, por isso
mes mo, eu, que te nho gra ti dões pes so a is a S. Exª, no
mo men to falo com a ma i or isen ção: o tra ba lho que Si -
que i ra Cam pos re a li za, jun ta men te com seus Par la -
men ta res, Se na do res e De pu ta dos, dig ni fi ca o To can -
tins e lhe dá o jus to pres tí gio po pu lar que to dos os se -
nho res têm na que la área. Des sa ma ne i ra, que ria fe li -
ci tá-lo, por esse e por ou tros acon te ci men tos que es -
tão acon te cen do no seu Esta do, que, den tro de um
de cê nio, será um dos Esta dos mais prós pe ros do
País. Mu i to obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Agra de ço a V. Exª, que, de for ma sem pre so li dá -
ria, tem con tri bu í do para esse su ces so que o To can -
tins vem ex pe ri men tan do. V Exª, que re pre sen ta o
Esta do ir mão da Ba hia, o qual con fron ta, em vas ta ex -
ten são ter ri to ri al, com o To can tins e, por isso, mes mo
ex pe ri men ta vá ri os in te res ses co muns, sabe per fe i ta -
men te da saga, da luta que te mos em pre en di do, com
vis tas a su pe rar as di fi cul da des de uma re gião an tes
tida como le ga da à pos ter ga ção e aban do na da, mas



que vem ex pe ri men tan do uma trans for ma ção de for -
ma acen tu a da.

V. Exª lem bra tam bém, ao ma ni fes tar a sua gra ti -
dão pelo re co nhe ci men to da vas ta fo lha de ser vi ços
pres ta dos por V. Exª à sua Ba hia e ao nos so que ri do
País, a gra ti dão do To can tins não só com re la ção a V.
Exª, mas tam bém com re la ção ao sa u do so De pu ta do
Luís Edu ar do Ma ga lhães, com quem tive a fe li ci da de
de com par ti lhar dias de la bor na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Sou tes te mu nha ocu lar, de vi vên cia e de con vi -
vên cia, da sua ex tra or di ná ria luta por este País. O re -
co nhe ci men to do To can tins, ao em pres tar o seu
nome à mais im por tan te obra em exe cu ção no nos so
ter ri tó rio, é uma de mons tra ção ine quí vo ca de que o
To can tins tam bém pran te ia a sua fal ta e de po si ta va
em S. Exª, como o Bra sil todo o fa zia, as mais vi vas e
as mais for tes es pe ran ças de que S. Exª pre pa ra va,
cons tru ía, pa vi men ta va o ca mi nho para ofe re cer a
sua par ti ci pa ção mais efe ti va na co lo ca ção do Bra sil
nos tri lhos do pro gres so e do de sen vol vi men to, o que
é tão que ri do por nós e por todo o povo bra si le i ro.

Por tan to, é com sa tis fa ção que es ta mos co me -
mo ran do, emi nen te Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, a exe cu ção de uma obra da mag ni tu de e da im -
por tân cia da Usi na Hi dro e lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga -
lhães, que vem sen do exe cu ta da em uma par ce ria
rica e im por tan te com o se tor pri va do. O seu or ça -
men to não fu giu um mi lí me tro do or ça men to pre vi a -
men te ela bo ra do, e o seu cro no gra ma fí si co-fi nan ce i -
ro está to tal men te sen do cum pri do em re a is, sem ne -
nhum re a jus te, dan do exem plo para todo o Bra sil.
Além dis so, essa obra está sen do cons tru í da tam bém 
em tem po re cor de. Den tro do pro gra ma do, será ina u -
gu ra da essa ex tra or di ná ria obra ain da em se tem bro,
sen do dada, des se for ma, como eu dis se, a con tri bu i -
ção do To can tins nes te mo men to de di fi cul da de por
que pas sa o se tor ener gé ti co bra si le i ro.

Eu co me ça va a co men tar, num se gun do mo -
men to, a re a li za ção de um se mi ná rio por par te da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria – mais uma vez,
há a par ti ci pa ção do se tor pri va do no nos so ter ri tó rio.
O Go ver na dor Si que i ra Cam pos es co lheu um slo gan
mu i to opor tu no e atu al: é o Esta do da li vre ini ci a ti va e
da jus ti ça so ci al. Ali te mos a cons ciên cia de que o se -
tor pri va do, de que a li vre ini ci a ti va, efe ti va men te fará
par ce ria ade qua da com o se tor pú bli co, para eli mi nar
as ma ze las e as in jus ti ças ain da co me ti das con tra o
nos so povo.

A CNI dis cu te a im por tân cia, a opor tu ni da de e a
vi a bi li da de do apro ve i ta men to dos po ten ci a is hí dri cos 
bra si le i ros, prin ci pal men te uti li zan do-os como mo dal
viá ria, para, exa ta men te, eli mi nar as de si gual da des
exis ten tes en tre as re giões in te ri o ra nas e li to râ ne as.

É cla ro que a re gião in te ri o ra na do Bra sil, como
são o Esta do do To can tins, o Cen tro-Oes te e o Cen -
tro-Nor te, tem di fi cul da des enor mes de al can çar por -

tos e, con se qüen te men te, mer ca dos com pre ços
com pe ti ti vos. Assim, faz-se mis ter a im plan ta ção de
uma lo gís ti ca de trans por te que per mi ta não só a in -
ter na ção de in su mos ne ces sá ri os a es ti mu lar a sua
ca pa ci da de de pro du ção, mas tam bém o es co a men to 
de sua pro du ção a pre ços com pe ti ti vos para al can çar
es ses mer ca dos.

A na tu re za foi ex tre ma men te da di vo sa com o
To can tins, dan do-lhe, além de ter ras fér te is e cli ma
ex tra or di ná rio e equi li bra do, duas das mais im por tan -
tes ba ci as hi dro grá fi cas bra si le i ras. Não é pos sí vel fi -
car mos ape nas numa ati tu de con tem pla ti va, li mi tan -
do-nos a olhar e ad mi rar as be le zas dos rios Ara gua ia 
e To can tins. A na tu re za está, com os seus rios, como
a nos con ci tar a apro ve i tar essa opor tu ni da de de uti li -
zar o seu po ten ci al va ri a do, quer para ati vi da des de ir -
ri ga ção de ter ras fér te is e vas tas, para a pro du ção de
ali men tos que pos sam mi ti gar a fome de mu i tos bra si -
le i ros e de ou tros po vos, quer para a uti li za ção do seu
po ten ci al hi dre lé tri co, de na ve ga ção ou tu rís ti co. É
isto o que es ta mos pro cu ran do fa zer, com as nos sas
li mi ta ções, com as di fi cul da des que en fren ta mos no
Esta do do To can tins: pro cu ra mos apro ve i tar o ex tra -
or di ná rio po ten ci al des sas ba ci as que a na tu re za nos
ofe re ceu.

Esta mos en fren tan do a fal ta de di nhe i ro, mas,
so bre tu do, no bre Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti,
es ta mos en fren tan do as di fi cul da des de vi das àque les 
que não que rem o es ta be le ci men to do pro ces so de
de sen vol vi men to do in te ri or do Bra sil, do novo Bra sil
que está sen do des co ber to, que, de for ma dis far ça da, 
uti li zan do a cor ti na de fu ma ça de pro te ção am bi en tal,
bus cam di fi cul tar o es ta be le ci men to de um pro ces so
vivo e for te de de sen vol vi men to das nos sas re giões.

Enfren ta mos, até há pou co, a in ter di ção da hi -
dro via do rio Ara gua ia. Isso cri ou uma di fi cul da de
enor me para cen te nas de pro du to res, prin ci pal men te
para os do nor te de Mato Gros so, que uti li za vam o rio
Ara gua ia e o rio das Mor tes para de sa guar sua pro du -
ção. A ale ga ção era a de que o Re la tó rio de Impac to
Ambi en tal era in su fi ci en te, de que a for ma de apro ve i -
ta men to do rio como mo dal viá ria ma ta ria os nos sos
pe i xes, cri a ria pro ble mas para os ri be i ri nhos e di fi cul -
ta ria a vida dos ín di os da que las re giões; en fim, ale ga -
vam que isso des tru i ria o rio.

Ora, nin guém mais do que nós, que mo ra mos à
be i ra do rio Ara gua ia, onde há essa ba cia ex tra or di -
ná ria, quer a sua pro te ção e a sua so bre vi vên cia. Qu -
e re mos que o rio ofe re ça to dos es ses be ne fí ci os à po -
pu la ção. Qu e re mos apro ve i tar tudo isso, con tan do
com a in te li gên cia da que les que que rem pre ser var as 
con di ções e as qua li da des do rio, a fim de que pos -
sam nos aju dar a uti li zar esse rio tam bém como mo -
dal viá ria, sem pre ju í zo à na tu re za e ao ecos sis te ma.

Sr. Pre si den te, es sas ques tões con ti nu a rão a
ser dis cu ti das, e va mos, se gu ra men te, im ple men tar
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essa mo dal viá ria de cus to ba i xo, a fim de ofe re cer
aos nos sos pro du to res a opor tu ni da de de mo der ni zar 
as suas ati vi da des e de al can çar o mer ca do com pro -
du tos a pre ços com pe ti ti vos. Assim, numa in te ra ção
com as ro do vi as e as hi dro vi as, po de re mos cons ti tu ir
uma ma lha, uma mo dal que ve nha a mu dar a ma triz
de trans por te nes te País, que, ao lon go dos seus qua -
se 500 anos, não sou be ain da apro ve i tar as po ten ci a -
li da des de suas fer ro vi as, am pli an do a sua ma lha e a
sua rede para o aten di men to das di ver sas re giões do
País.

Tam pou co ain da é apro ve i ta do o po ten ci al hi -
dro grá fi co. Ou tros pa í ses do mun do há mu i to já in te -
gra ram as suas ba ci as hi dro grá fi cas, com o ob je ti vo
de dar um apro ve i ta men to mais ra ci o nal a esse po -
ten ci al hi dráu li co. Só ago ra es ta mos co me çan do, mas 
ha ve re mos de efe ti vá-lo, para ofe re cer à bra va gen te
bra si le i ra, das di ver sas re giões – prin ci pal men te, do
in te ri or do Bra sil, onde se pa de ce das di fi cul da des
ad vin das da ine xis tên cia ou da pre ca ri e da de de in -
fra-es tru tu ra –, as con di ções que as re giões mais
aqui nho a das, me lhor be ne fi ci a das, pos su em. Des se
modo, efe ti va men te, numa in te gra ção na ci o nal, po de -
re mos bus car o de sen vol vi men to des te tão que ri do
Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, um ou tro
as sun to me traz à tri bu na. É do co nhe ci men to de to -
dos que um dos prin ci pa is en tra ves ao de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al do Bra sil é a sua pés si ma
dis tri bu i ção de ren da. A exis tên cia de dois Bra sis, um
com pa drão de ren da e qua li da de de vida com pa rá vel 
ao de pa í ses do pri me i ro mun do e ou tro mi se rá vel,
que exi be in di ca do res so ci a is igua is aos das na ções
mais atra sa das, é uma re a li da de in tri gan te.

O Bra sil das re giões Sul e Su des te, com o seu
vi gor in dus tri al, que se re fle te di re ta men te na qua li da -
de de vida da po pu la ção, con tra põe-se ao Bra sil do
Nor te e Nor des te, onde mi lhões de pes so as vi vem
aba i xo da li nha da po bre za. Essa dis pa ri da de eco nô -
mi ca en tre as di ver sas re giões do País é um dos prin -
ci pa is ca u sa do res da má dis tri bu i ção de ren da. 

É for ço so re co nhe cer, en tre tan to, que o go ver no 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so tem fe i to
um tra ba lho in ten so com vis tas à re du ção dos efe i tos
dos de se qui lí bri os in ter-re gi o na is. Acu sa do no seu
pri me i ro man da to de ter re du zi do dras ti ca men te os
in ves ti men tos nas áre as so ci a is, Sua Exce lên cia tem
de mons tra do no seu se gun do go ver no gran de in te -
res se em pri o ri zar os pro gra mas des ti na dos às po pu -
la ções de ba i xa ren da. Não sem ra zão, pois, afi nal, a
mis são mais im por tan te de um go ver no deve ser a de
ele var a qua li da de de vida do seu povo, pro por ci o nan -
do a cada ci da dão opor tu ni da des igua is de tra ba lho e
de aces so aos bens e ser vi ços pú bli cos. 

Foi com esse ob je ti vo que o go ver no fe de ral lan -
çou o Pla no de Apo io aos Esta dos de Me nor De sen -

vol vi men to Hu ma no, que con sis te em con cen trar as
aten ções do Po der Cen tral nos es ta dos da fe de ra ção
que apre sen tam os me no res ín di ces de de sen vol vi -
men to hu ma no. De acor do com esse ín di ce, ela bo ra -
do pelo Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen -
vol vi men to – PNUD, os ní ve is de bem-es tar da po pu -
la ção são me di dos a par tir de três fa to res: edu ca ção,
lon ge vi da de e ren da. Para se de ter mi nar o IDH – Índi -
ce de De sen vol vi men to Hu ma no le vam-se em con si -
de ra ção o aces so da po pu la ção re si den te a ser vi ços
bá si cos, tais como: ha bi ta ção, sa ú de, sa ne a men to e
edu ca ção. O me nor ou ma i or aces so a es ses ser vi ços 
é o que di fe ren cia um es ta do com alto, mé dio ou ba i xo 
IDH. Os da dos des se in di ca dor di vul ga dos para o ano 
de 1996 re ve lam o grau de dis pa ri da de en tre as 27
uni da des da fe de ra ção, va ri an do de 0,53 a 0,87, en -
quan to a mé dia na ci o nal é de 0,747. Essa di ver gên cia 
mos tra quão de si gual é o pa drão de vida da po pu la -
ção bra si le i ra. 

Ba ti za do de Pro je to Alvo ra da, o pla no tem uma
pre vi são de de sem bol so de R$4,1 bi lhões para o pe -
río do 2000-2002, de ven do re ce ber do go ver no fe de -
ral re cur sos adi ci o na is no mon tan te de R$2,3 bi lhões.
A es ses va lo res so mam-se R$1 bi lhão de em prés ti -
mos ex ter nos e con tra par ti das dos es ta dos, além de
ou tros R$4,2 bi lhões do Fun do de Com ba te à Po bre -
za, apro va do por esta Casa no fi nal do ano pas sa do.
To dos es ses re cur sos per fa zem uma soma to tal de
R$11,6 bi lhões a se rem in ves ti dos nes te e no pró xi mo 
ano. 

Os prin cí pi os bá si cos do pla no são: o ge ren ci a -
men to in ten si vo, a fo ca li za ção dos pro gra mas, a pri o -
ri za ção dos mu ni cí pi os e o com pro mis so com re sul ta -
dos. A idéia é me lho rar as con di ções de vida das po -
pu la ções ca ren tes no me nor es pa ço de tem po pos sí -
vel. 

O pla no é ino va dor na me di da em que é cen tra -
do es sen ci al men te no es ta be le ci men to de par ce ri as
en tre o Go ver no Fe de ral, os Go ver nos Esta du a is e
Mu ni ci pa is e a so ci e da de ci vil. Os go ver nos mu ni ci pa -
is, que são o me nor ní vel de des do bra men to do po der 
pú bli co, têm me lho res con di ções de ava li ar as prin ci -
pa is ne ces si da des da po pu la ção, pro pon do di re tri zes
de ação e de ca na li za ção de in ves ti men tos. A par ti ci -
pa ção da so ci e da de ci vil é tam bém da ma i or re le vân -
cia. O êxi to ob ti do com a cri a ção dos con se lhos mu ni -
ci pa is de sa ú de e de edu ca ção, que têm uma atu a ção 
de fun da men tal im por tân cia na ges tão dos re cur sos
des ti na dos aos pro gra mas man ti dos nes sas duas
áre as de go ver no, mos tra que esse deve ser o ca mi -
nho a ser se gui do. Além de vi a bi li zar a pri o ri za ção
das ações, as par ce ri as são im por tan tes ain da para
iden ti fi car os re cur sos e ge ren ciá-los bem. 

No pri me i ro mo men to o Pro je to Alvo ra da es ta rá
con tem plan do mu ni cí pi os dos 14 es ta dos bra si le i ros
com IDH aba i xo da mé dia na ci o nal, que são to dos os
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do Nor des te e mais Acre, Pará, Ron dô nia, Ro ra i ma e
To can tins. Se rão 1796 mu ni cí pi os aten di dos, lo ca li za -
dos em 188 mi cror re giões be ne fi ci an do uma po pu la -
ção de mais de 31 mi lhões de bra si le i ros. 

No meu es ta do, o To can tins, 84 mu ni cí pi os se -
rão con tem pla dos nes sa pri me i ra eta pa do Pro je to
Alvo ra da, com pre vi são de re cur sos de 88 mi lhões de
re a is. Esses re cur sos es tão vin do em mu i to boa hora,
já que o meu es ta do tem lu ta do com mu i tas di fi cul da -
des para im ple men tar a sua in fra-es tru tu ra bá si ca e
or ga ni zar a sua eco no mia. O go ver no fe de ral co me -
ça, de fato, a res ga tar um an ti go com pro mis so que
tem com o povo to can ti nen se. A aju da que cons ti tu ci -
o nal men te lhe é de vi da des de a cri a ção do es ta do,
em 1988, co me ça, fi nal men te, a ser pres ta da. Como
os re cur sos do Pro je to Alvo ra da se rão apli ca dos em
ações de na tu re za so ci al, nas áre as de en si no fun da -
men tal e mé dio, as sis tên cia mé di ca de ca rá ter pre -
ven ti vo, sa ne a men to bá si co e ge ra ção de em pre go e
ren da, es tou con vic to de que o pro gra ma al can ça rá
ple no êxi to. A po pu la ção a ser aten di da será exa ta -
men te a que mais pre ci sa, a que se en con tra hoje
mar gi na li za da e ex clu í da so ci al men te. 

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res, que ro nes te mo men to lou var a ini ci a ti va do Go -
ver no Fe de ral e cum pri men tar o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so pela con cep ção e im ple men ta ção
do Pro je to Alvo ra da. Com esse ges to, Sua Exce lên cia 
de mons tra a sua sen si bi li da de para as ques tões so ci -
a is e de no ta em pe nho ao bus car di mi nu ir os efe i tos
do his tó ri co de se qui lí brio ve ri fi ca do en tre as re giões
no nos so País. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu -
in ta ni lha, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da su ces si va men te pe los Srs.
Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio e Ca sil -
do Mal da ner.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu -
in ta ni lha, o Sr. Ca sil do Mal da ner, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces -
si va men te pe los Srs. Mo za ril do Ca val can ti,
4º Se cre tá rio e 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 Anto nio Car los Ma ga lhães
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, na for ma do art.
14 do Re gi men to Inter no.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. 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, é

do meu de ver, por que on tem ocu pei esta tri bu na, tra -
tar no va men te do caso Su dam.

Em prin cí pio, o ilus tre Mi nis tro Fer nan do Be zer -
ra de cla rou ofi ci al men te que o pre ju í zo era de R$106
mi lhões nos pro je tos da Su dam. De logo, con tes tei,
di zen do que che ga ria à casa de R$1 bi lhão. Hoje, ofi -
ci al men te, já se sabe que a quan tia se ele va a R$2 bi -
lhões, o que sig ni fi ca 12 “La la us” na Su dam, na Ama -
zô nia.

Re lem bro, nes te ins tan te, a luta, quan do o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra as su miu esse car go, para
que a Su de ne e a Su dam fi cas sem nes se Mi nis té rio
de Inte gra ção Re gi o nal. Logo o PMDB e seu Mi nis tro
fa zi am ques tão ab so lu ta de que es ses ór gãos fi cas -
sem nes se Mi nis té rio – po de ria ser para sa neá-lo,
mas, in fe liz men te, os fa tos de mons tra ram que não
era para sa neá-lo. Ao con trá rio: era para in cen ti var a
cor rup ção exis ten te na Su dam. Ago ra se pro cu ra fa -
zer par ce ria ou es ta be le cer se me lhan ças com a Su -
de ne, ca sos to tal men te di fe ren tes. Mas, seja como
for, na Su de ne ou na Su dam, o que o povo bra si le i ro
quer é a apu ra ção. 

Ontem vi mos a in dig na ção do Mi nis tro. Sin ce ra -
men te, acre di to nela. Ele pró prio dis se que eram uns
ban di dos, uma po dri dão e que ele era o li xe i ro e não o 
lixo. O Bra sil, en tão, pas sou a se per gun tar, de on tem
em di an te, quem é o lixo ou quem pro mo veu esse lixo
tão gran de num ór gão des te País – ór gão que, su pos -
ta men te, de ve ria fo men tar o de sen vol vi men to de uma 
re gião. Vê-se ago ra que, na re a li da de, esse ór gão
ser viu para de sen vol ver al guns ma lan dros e al guns
po lí ti cos li ga dos à re gião. 

Hoje ve nho à tri bu na para fa zer um ape lo ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Sua Exce lên cia, di re -
ta men te ou por meio de seu se cre tá rio, De pu ta do
Aloy sio Nu nes Fer re i ra, deve in for mar à Na ção – a
Na ção quer sa ber – quem in di cou os su pe rin ten den -
tes da Su dam e os se cre tá ri os exe cu ti vos do Mi nis té -
rio nes sa épo ca. Enquan to não se ti ver co ra gem de
di zer, fi ca rá sem pre uma dú vi da. 

Mi nis tros li ga dos a mim fo ram de mi ti dos por um
ato mes qui nho e im pen sa do do Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca, mas sa í ram com a ca be ça er gui da pela
ho nes ti da de com que pro ce de ram. Acre di to ser uma
obri ga ção do Pre si den te da Re pú bli ca se pro nun ci ar
so bre o tal Tou ri nho, o Ma u rí cio Vas con ce los, o Hugo
Alme i da – faça-o pes so al men te ou por meio de qual -
quer dos seus su bor di na dos, in clu si ve do pró prio Mi -
nis tro. 

Hoje ar mou-se uma con fu são enor me em ra zão
da pu bli ca ção do Cor re io Bra zi li en se. Fez-se men -
ção ao novo in ter ven tor, que foi co lo ca do para de fen -
der o Se na dor Ja der Bar ba lho em uma ques tão que
cor re aqui em Bra sí lia so bre o pro ble ma das ter ras do
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Pará. Ora, en quan to tudo isso não fi car es cla re ci do, o
Go ver no fica mal.

A mi nha co la bo ra ção com o Pre si den te da Re -
pú bli ca – as su mo aqui uma po si ção de in de pen dên -
cia, mas, nes te caso, es tou co la bo ran do com Sua
Exce lên cia – tra duz-se no ape lo que lhe di ri jo: que o
Pre si den te diga à Na ção que não in di cou es ses ho -
mens, que diga ex pli ci ta men te quem os in di cou. Sua
Exce lên cia tem a res pon sa bi li da de por tê-los no me a -
do e as de nún ci as não fo ram pou cas.

Ago ra, di zer-se, como se diz, que há mu i to tem -
po se sa bia dis so, pi o ra para o Go ver no, é me lhor ter
sa bi do on tem ou hoje. Se já sabe há mu i to tem po e foi
cres cen do e cres cen do o nú me ro de de so nes tos le -
van do o di nhe i ro do erá rio para seu bol so ou para o
bol so de seus ami gos, fa zen do cam pa nhas ele i to ra is
ou co i sa se me lhan te, a si tu a ção pi o ra.

Acho que se ria um ato de co ra gem do Mi nis tro,
do Pre si den te da Re pú bli ca, do Se cre tá rio da Pre si -
dên cia, de quem quer que seja, di zer à Na ção que es -
sas pes so as fo ram in di ca das por um po lí ti co, qual -
quer que seja ele, de qual quer par ti do – da base do
go ver no ou da opo si ção. Que seja re ve la do para a
Na ção quem teve essa mão boa de in di car pes so as
tão su jas para pra ti car os cri mes que vêm sen do pra ti -
ca dos. O País não agüen ta mais. 

E di zer-se que isso não toca na fi gu ra do Pre si -
den te! Toca. Só não to ca ria se Sua Exce lên cia não
sou bes se. Como sa bia, o Pre si den te tem é que di zer
cla ra men te: es tou ago ra de mi tin do os de so nes tos
que fo ram in di ca dos por fu la no de tal.

Ao tan to lu tar pe los pro ble mas da Mesa no Con -
gres so Na ci o nal, eu sa bia que isso iria acon te cer, Sr.
Pre si den te. Hoje te nho uma cer ta pena dos meus
com pa nhe i ros do PMDB. Eles es tão so fren do. Entre
si, con ver sam so bre o seu so fri men to. Eu não te nho
ne nhum in te res se em fa zer ma i or esse so fri men to.
Mas mu i ta gen te no PMDB está re a gin do, até por uma 
ques tão de so bre vi vên cia po lí ti ca. Nin guém tem co ra -
gem de ir à pra ça pú bli ca ou a qual quer lu gar nes te
País e di zer que é do par ti do da Su dam. Quem dirá
isso? Nin guém. 

Por tudo isso, ve nho hoje a esta tri bu na, com hu -
mil da de, pe dir ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
que in di que os no mes dos que lhe le va ram a co me ter
tan tos er ros du ran te tan to tem po na Su dam. São seis
anos do seu go ver no e seis anos que es sas co i sas
acon te cem na Su dam e no DNER. Não di ria que só
acon te ce ram nes te go ver no. Não di ria isso. Em ou tros 
go ver nos de vem ter acon te ci do, e cer ta men te sur gi -
rão ca sos de ou tros go ver nos. Que apa re çam to dos
os ca sos, mas que não se pro cu re ocul tá-los.

A Cor re ge do ra deu-nos es pe ran ça, mas, evi -
den te men te, se as co i sas não flu í rem com a ra pi dez
com que têm que flu ir, os es cân da los vão se su ce der
e toda a Na ção, in clu si ve a área po lí ti ca, vai per der a

cre di bi li da de. E a per da de cre di bi li da de leva a um
des ti no que o País não quer atin gir, não deve atin gir. 

Qu e re mos, es sen ci al men te, vi ver na de mo cra -
cia, mas a de mo cra cia exi ge dos seus par tí ci pes éti ca 
e se ri e da de. E essa éti ca e se ri e da de, in fe liz men te,
fal ta ram em al guns ór gãos do Go ver no. O Pre si den te, 
no mo men to, está to man do pro vi dên ci as, mas es sas
pro vi dên ci as têm que ser cla ras, e tem que ser mais
cla ra ain da a par ti ci pa ção da que les que in di ca ram ao
Pre si den te pes so as que não po di am exer cer car gos
pú bli cos. A res pon sa bi li da de é do Go ver no. 

Faço esse ape lo em nome da Na ção atur di da,
da Na ção que está sem com pre en der tudo o que se
pas sa e que, mu i tas ve zes, é des vi a da para uma bri ga 
en tre dois Se na do res, ou co i sa que o va lha. Não é
nada dis so. Isso já pas sou. O gran de pro ble ma é que,
a cada dia, os es cân da los se su ce dem e os va lo res
au men tam. Da que la tri bu na, on tem, eu dis se que
che ga ria a um bi lhão. Hoje, é um ór gão do Go ver no
que já diz que são dois bi lhões. Vai ser mais, Sr. Pre si -
den te, é só apu rar. A apu ra ção é uma exi gên cia do
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 Ber nar do Ca bral, por per mu -
ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
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, ao olhar a tri bu -
na de um Par la men to – pelo me nos era o que eu ali
es ta va a di vi sar -, vêm-me à men te os cha ma dos
“ser mões” que os evan gé li cos, os ca tó li cos e os ho -
mens de di ca dos ao lado es pi ri tu al pro mo vem nos
seus púl pi tos. Ali está, no púl pi to da Igre ja, o sa cer do -
te, que, com as suas ho mi li as, pro cu ra mos trar aos
que o ou vem qua is as ila ções e de du ções a se ti rar.
Pois eu vejo aqui, nes te pe da ço, o púl pi to da de mo -
cra cia, onde cada um pre ga a sua ora ção, mos tra o
que lhe vem à alma e co me ça a apon tar ca mi nhos e a
in di car so lu ções.

O Jor nal do Se na do de hoje traz uma de nún cia 
que pre ci sa va, pre ci sa e pre ci sa rá de um pou co mais
de re fle xão não só des ta Casa, mas so bre tu do do Go -
ver no Fe de ral. Essa de nún cia par te de um par la men -
tar sé rio, li ga do à área, que é o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que re gis tra o seu pe di do de ex pli ca ções
so bre a de nún cia de que in te gran tes da na ção ia no -
mâ mi fo ram usa dos como co ba i as em tes tes fi nan ci a -
dos por um go ver no es tran ge i ro. 

Lá vem o ín dio, na imen si dão do so fri men to dos
seus 500 anos, a fi gu rar na vi tri ne da na ção es tran ge -
i ra. Ago ra já não se fala mais no por tu guês co lo ni za -
dor, mas nos que os trans for mam em co ba i as, in va -
din do seu ter ri tó rio, tra man do con tra o seu ha bi tat
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para dali ti rar lu cros e au fe rir gran des quan ti as à cus ta 
do seu so fri men to. 

Não é por co in ci dên cia que hoje – ain da há pou -
co o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti re gis tra va tam -
bém esta par te da de nún cia – já se fala em ou tro tipo
de ín dio. Já não são mais os ia no mâ mis, mas os ín di -
os tu ca nos, que es tão em cima, na nos sa fron te i ra.

Qu an do li a de nún cia – que não é de um jor nal,
mas de um do cu men to que me che gou às mãos –, fi -
quei apre en si vo, tão apre en si vo que se não fos se a
gen ti le za do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra não es ta ria
eu aqui a usar a tri bu na. Se bem que o faço a exem plo
da que les ba te do res que vão à fren te, ron can do com
suas mo to ci cle tas, para di zer que as au to ri da des vi -
rão de po is. Qu an do V. Exª fa lar de po is, já te rei anun ci -
a do, mas não pos so de i xar de re gis trar a gen ti le za da
ces são a este seu ami go. O que diz a de nún cia? “A
Po lí cia Fe de ral apre en deu hoje de ma dru ga da sete
to ne la das de ame tis ta e 300 qui los de tan ta li ta, re ti ra -
dos ile gal men te da re ser va dos ín di os tu ca nos, na
fron te i ra do Bra sil com a Co lôm bia. Os ín di os não ti -
nham au to ri za ção para ex plo rar os mi né ri os em suas
ter ras.”

Aqui há um gran de equí vo co que esta Na ção
con ti nua a pal mi lhar, fa zen do vis ta gros sa ao Tex to
Cons ti tu ci o nal. Os Cons ti tu in tes ti ve ram a cla ri vi dên -
cia de co lo car não a au to ri za ção aos ín di os, por que
sa bi am que mais tar de eles se ri am não só en ga na -
dos, mas vi li pen di a dos e es po li a dos, até por uma
ques tão de não te rem, como não têm, a cla ri vi dên cia
de ve ri fi car quem é vi ga ris ta ou quem de i xa de ser.

Diz o § 3º do art. 231 da nos sa Cons ti tu i ção Fe -
de ral:

Art. 231. (........)
§ 3º O apro ve i ta men to dos re cur sos hí -

dri cos, in clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos,
a pes qui sa e a la vra das ri que zas mi ne ra is
[eis aí o pon to, ri que zas mi ne ra is] em ter ras
in dí ge nas só po dem ser efe ti va dos com au -
to ri za ção do Con gres so Na ci o nal [vou re pe -
tir, Sr. Pre si den te, essa au to ri za ção só pode
ser efe ti va da por meio do Con gres so Na ci o -
nal, e, ain da as sim, quan do o Con gres so a
con ce de, con ti nua o pa rá gra fo], ou vi das as
co mu ni da des afe ta das, fi can do-lhes as se gu -
ra da par ti ci pa ção nos re sul ta dos da la vra,
na for ma da lei.

Ora, se o Con gres so não to mou co nhe ci men to
dis so, se em ne nhum ins tan te hou ve au to ri za ção,
por que a Ama zô nia vol ta ao ce ná rio sem pre por
esse lado? Infe liz men te, devo di zer a V. Exªs que,
vez por ou tra, quan do a de nún cia bate à fren te e co -
me ça a ex por cer tas fi gu ras que têm fa cha da de ca -

te dral e fun dos de bor del, dou-me mal por sen tir que 
sou da que la re gião. Só pelo ne ga ti vo é que me re ce -
mos vir às man che tes dos jor na is. No en tan to, ali
tan to se pro duz, tan to se faz em nome de uma re -
gião que te i ma em ser bra si le i ra, quan do o Bra sil lhe 
vol ta as cos tas. Fi ca mos, Sr. Pre si den te, a ou vir e ler 
so bre o lado ne ga ti vo que bate às por tas da mi nha
ter ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. E, em se gui -
da, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e o Se na dor Ney
Su as su na.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – A pre ce -
dên cia con ce di da a V. Exª para tra tar de um as sun to
des sa gra vi da de e di men são tem pro ce dên cia. V. Exª
tem um mé ri to que fi ca rá in cor po ra do a sua vida pú -
bli ca por toda a vida: ao tra tar dos as sun tos não ape -
nas da Ama zô nia, mas do Bra sil in te i ro, V. Exª o faz
em pu nhan do a Cons ti tu i ção Bra si le i ra. Exa ta men te V. 
Exª, que foi o Re la tor des sa Cons ti tu i ção de 1988,
que re pre sen tou um novo es tá gio na his tó ria re pu bli -
ca na do Bra sil. O dis po si ti vo in vo ca do por V. Exª
casa-se como uma luva ao que acon te ceu nes sas úl -
ti mas 48 ho ras na Ama zô nia. Essa ex plo ra ção de mi -
né rio sem ne nhu ma au to ri za ção, sem o co nhe ci men -
to do Con gres so Na ci o nal e do Go ver no, veio ao co -
nhe ci men to do Bra sil por in ter mé dio dos me i os de co -
mu ni ca ção. Em ou tras pa la vras, os me i os de co mu ni -
ca ção no Bra sil são mais po de ro sos que os di ver sos
ní ve is de Go ver no. Por isso mes mo é que a ins ti tu i ção 
par la men tar, de for ma es pe ci al o Se na do da Re pú bli -
ca, ma ni fes ta a V. Exª o nos so re co nhe ci men to pelo
fato de em ba sar essa co mu ni ca ção ou essa de nún cia 
em dis po si ti vo cons ti tu ci o nal ir re cu sá vel, por que é
tam bém da la vra de V. Exª. Fe li ci to-o e que a Ama zô -
nia pas se a ser tra ta da por nós em uma agen da po si ti -
va e não em uma agen da al ta men te ne ga ti va, como
está acon te cen do no caso co lo ca do em evi dên cia por 
V. Exª e em ou tros que es tão ocor ren do na ca be ça do
Bra sil in te i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Diz
bem V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, na agen da
po si ti va, e o faz com a res pon sa bi li da de de quem foi
Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, o Esta do da gran de za,
que con tém o ma i or nú me ro de Mu ni cí pi os do País, e
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de quem já foi De pu ta do Fe de ral e hoje é Se na dor.
Por tan to, V. Exª usa a pa la vra, ain da que tim bra da
pela ge ne ro si da de, com o cu i da do de mos trar à Na -
ção a gra vi da de que essa si tu a ção re pre sen ta. 

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ney Su -
as su na, eu gos ta ria que V. Exª ob ser vas se o rom bo
que se pra ti ca nes te País: des pa cha ram a mer ca do -
ria, 300 qui los de ame tis ta, e a nota fis cal re gis tra o
va lor do vo lu me to tal como sen do de R$4,5 mil. Pois
bem, um qui lo, ape nas um qui lo des se mi ne ral, vale
no mer ca do mun di al US$100. E re gis tram que 300
qui los cus tou R$4,5 mil. Veja que atrás do en ga no
que se co me te na boa-fé dos que mo ram lá em cima,
dos que es tão su je i tos à fron te i ra, há tam bém a eva -
são fis cal que se co me te con tra a Na ção. Por tan to, é
du plo o pro ble ma.

E quan do, des ta tri bu na, há qua se dois anos, fiz
a de nún cia do con lu io que po de ria es tar exis tin do en -
tre o nar co tra fi can te e a guer ri lha, com base em do cu -
men tos que me fo ram tra zi dos pelo Se na dor Na bor
Jú ni or, re ce bi al guns e-ma ils cen su ran do-me por que
eu não ti nha a do cu men ta ção na mão. E, hoje, os fa -
tos são cla ros, Sr. Pre si den te. Na de nún cia de hoje,
tive o cu i da do, além dos nor ma is, de me di ri gir ao jor -
na lis ta Orlan do Fa ri as, que tra ba lha em um jor nal
con ce i tu a do, para sa ber se ele ha via co lhi do a in for -
ma ção na fon te. E re al men te o es tra go foi fe i to.

E é por ter sido fe i to esse es tra go que con ce do o 
apar te ao Se na dor Ney Su as su na. 

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ber nar do Ca bral, são mu i tos os in dí ci os de que 
es tão ocor ren do si tu a ções er ra das na Ama zô nia. Qu -
an do cur sei a Esco la Su pe ri or de Gu er ra, fo mos
àque la re gião e vi mos que não ha via um he li cóp te ro
em lo cal al gum, mas ha via em mu i tas mis sões. Ti -
nham cam pos de avi a ção que não es ta vam nem se -
quer si na li za dos, mas exis ti am os cam pos. Pou cos
me ses de po is, os ia no mâ mis fo ram re ce bi dos como
se fos sem che fes de Esta do. É como se es ti ves sem
in cu tin do na ca be ça dos ia no mâ mis que eles não
eram ín di os bra si le i ros, mas uma na ção com um ter ri -
tó rio, uma cul tu ra e tudo o mais. Qu an do foi ela bo ra da 
a Lei de Pa ten tes, lu ta mos para que os prin cí pi os ati -
vos de toda a nos sa bi o di ver si da de não fos sem re gis -
tra dos ime di a ta men te. No en tan to, es tão sen do, mas
não por nós – a ma i o ria de les por es tran ge i ros. Te mos 
os ve ge ta is, mas os prin cí pi os ati vos são re gis tra dos
por uni ver si da des es tran ge i ras. E, de po is, pa ga mos
para usar o ve ge tal que é nos so e que pos sui o prin cí -
pio ati vo. São tan tas dis tor ções, são tan tos mi né ri os,
são tan tos le van ta men tos, são tan tos as in su fla ções,

que até che ga mos ao pon to de ter mos ex pe riên ci as
com os nos sos ín di os. Pa re ce até co i sa de na zis ta. Se 
fôs se mos nós, bra si le i ros, que es ti vés se mos fa zen do
isso, o mun do todo sa be ria. V. Exª fez uma fi gu ra pe -
sa da, dura, mas mu i to ver da de i ra: mu i tas des sas mis -
sões têm fa cha da de ca te dral, mas os fun dos não. Por 
isso, con cor do com tudo que V. Exª e o no bre Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti fa la ram. E digo mais: te mos de
abrir os nos sos olhos; caso con trá rio, será tar de
quan do qui ser mos cu i dar de nos sa Ama zô nia. Pa ra -
béns a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Diz
bem V. Exª, será tar de, por que o ho mem que vive na -
que la re gião, Se na dor Ney Su as su na, já não pen sa
na fra se “a es pe ran ça é a úl ti ma que mor re”. Para ele,
hoje, a es pe ran ça é uma frá gil as pi ra ção em trân si to
para o de sen can to. 

Os nos sos fár ma cos es tão de sa pa re cen do. Na
Ama zô nia, tem-se o ma i or ban co ge né ti co do mun do.
Os mis si o ná ri os, pelo me nos as sim são ro tu la dos,
che gam com kits nas mo chi las e co me çam a fa zer ex -
pe riên ci as – co lhem san gue do in dí ge na, le vam in se -
tos e amos tras de ár vo res. Des sa for ma, con for me diz 
V. Exª, os fár ma cos se vão e quan do vol tam te mos
que pa gar a cus ta dos ro yal ti es. E isso está cres cen -
do, tal vez pela apa tia que se vê em de ter mi na dos cír -
cu los. É como se fos se pos sí vel eli mi nar aque la nos -
sa re gião – como se ela não fos se a mais rica pelo
me nos do nos so País – e tra tá-la não como um fi lho
le gí ti mo, mas como uma en te a da. Aliás, até pa re ce,
Se na dor Ney Su as su na, que nós, que nas ce mos ali,
na que le rin cão dis tan te, no car tó rio cí vi co da Pá tria,
não po de mos ser re gis tra dos como fi lhos le gí ti mos.

Há uma de gra da ção, uma in su fi ciên cia pa trió ti -
ca. Bas ta sa ber, como di zia o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, que se não fos se a pre sen ça dos mi li ta res na 
re gião, não sei o que es ta ría mos pas san do hoje. Qu -
an do um sim ples bu ro cra ta do Te sou ro Na ci o nal que -
ria ex tin guir o Pro je to Ca lha Nor te, re ti ran do-lhe in clu -
si ve ver bas or ça men tá ri as, foi pre ci so que o Se na do
gri tas se e, da qui mes mo des ta tri bu na, fa la mos com
uma tur ma de Se na do res so bre a im por tân cia do Pro -
je to sur gi do no Go ver no Sar ney e que hoje é o Pro -
gra ma Ca lha Nor te. Se não fos se ele, te ría mos qui lô -
me tros e qui lô me tros de fron te i ra va zia. 

Eu já dis se, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, re fe -
rin do-me à de nún cia de V. Exª, que V. Exª terá uma
res pon sa bi li da de mu i to gran de – e para isso es co lhe -
mos V. Exª – quan do as su mir a Pre si dên cia dos tra ba -
lhos so bre as Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is,
que se rão sub me ti das a uma Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to. V. Exª ha ve rá de tra zer à co la ção, que é
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obri ga tó ria, da dos para apu rar e fa zer a dis tin ção en -
tre o joio e o tri go, ou seja, qua is as or ga ni za ções
não-go ver na men ta is que são sé ri as, que tra ba lham,
que pro du zem, que re a li zam e qua is se apro ve i tam da 
ig no rân cia, da apa tia e, tal vez, do des ca so de al gu -
mas au to ri da des. Então, é por essa ra zão que ouço V.
Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, V. Exª, com a au to ri da de que
tem por ter sido Re la tor da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, Pre si den te da OAB Na ci o nal, e de ser
hoje Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia do Se na do, re for ça as de nún ci as que te -
mos fe i to re i te ra da men te des sa tri bu na. V. Exª dis se
uma fra se que re al men te re tra ta essa re a li da de no
que tan ge às cons tan tes de nún ci as que te mos tra zi do 
e que pa re ce que es ta mos pre gan do no va zio: o Bra -
sil pa re cer es tar per ma nen te men te de cos tas para a
Ama zô nia, pa re ce es tar pre o cu pa do so men te com o
li to ral. É como se es ti vés se mos ain da na épo ca do
des co bri men to, quan do os por tu gue ses des ce ram o
li to ral da Ba hia. É pre ci so que o Bra sil en ten da que os
60% do ter ri tó rio bra si le i ro que cor res pon dem à Ama -
zô nia tam bém di zem res pe i to a quem está no li to ral, a 
quem está nos gran des cen tros. Não pode mais exis tir 
essa apa tia no que tan ge a cons tan tes de nún ci as
como a que V. Exª está tra zen do: rou bo de mi né ri os
es tra té gi cos – não se tra ta mais de ouro ou pra ta, mas 
de mi né ri os de ter ce i ra ge ra ção – e exis tên cia de pes -
qui sas com os nos sos ín di os. Inclu si ve, já tive opor tu -
ni da de de de nun ci ar pes qui sas fe i tas para va ci na
con tra ma lá ria. A Co mis são Pró-Ia no mâ mi dis se que
fi ze ram tes tes que re sul ta rem em mor tes dos ín di os
ia no mâ mis. A Fu nai vai cas sar a con ces são da ONG
Co o per Índio, cujo di ri gen te foi pre so com nos sos mi -
né ri os. É pre ci so que re al men te nos una mos, to dos
nós bra si le i ros, não só da Ama zô nia, para de fen der -
mos essa re gião con tra esse ver da de i ro as sal to que
está ocor ren do to dos os dias. Mu i to obri ga do.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, sei que o meu tem po está es go ta do, mas
peço per mis são a V. Exª para que não co me ta a in de -
li ca de za de não ou vir uma Se na do ra. Após ouvi-la,
res pon de rei aos dois apar te an tes ao mes mo tem po. 

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, fico mu i to sa tis fe i ta em ouvi-lo des ta 
tri bu na, prin ci pal men te em se tra tan do des te as sun to: 
a Ama zô nia. Há mu i tos anos ba ta lha mos so bre esse
mes mo tema. O Pro gra ma Ca lha Nor te já de ve ria ter
sido de sen vol vi do na sua in te gri da de, mas sa be mos
que, por fal ta de re cur sos, ca mi nha mu i to de va gar.
Tudo o que se vê na que la re gião, com re la ção à pro te -

ção aos ín di os, deve-se aos ba ta lhões, aos pe lo tões
de fron te i ra. No mo men to opor tu no, vou fa zer um pro -
nun ci a men to re la tan do a vi a gem que re a li za mos nos
úl ti mos dias do mês de mar ço. Entre tan to, lou vo não
só o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti como tam bém V.
Exª, que são re pre sen tan tes da Ama zô nia, pelo pro -
nun ci a men to em de fe sa da que la rica re gião, tão co bi -
ça da pe los es tran ge i ros e, ao mes mo tem po, tão des -
pre za da por nós, bra si le i ros. Te nho cer te za de que, se 
hou ves se mais em pe nho da nos sa par te, es ses con -
tra ban dos de pe dras não es ta ri am acon te cen do. Por -
tan to, te mos que unir as nos sas vo zes e per ma nen te -
men te su bir a esta tri bu na, con vo can do os 81 Se na -
do res des ta Casa a de fen der a nos sa Re gião Ama zô -
nia. To dos so mos res pon sá ve is por ela. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, V. Exª e o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti re pre sen tam o Esta do de Ro ra i ma, que já
está com mais da me ta de do seu ter ri tó rio en tre gue
ao pro ble ma in dí ge na, por tan to co nhe cem-no mu i to
bem para, em um apar te como esse, en ri que cer o
meu dis cur so. Fico a de ver um dis cur so den so, por es -
cri to, para que os apar tes pos sam ser in se ri dos nos
Ana is, pois o im pro vi so é sem pre um vôo cego. Mas
vol to à ma té ria. V. Exª, na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, foi au to ra de uma
emen da que per mi tiu que, ao apo iá-la, dés se mos ao
Pro gra ma Ca lha Nor te o re sul ta do de uma so bre vi da
um pou co ma i or. 

O que é im por tan te des ta car é a ONG que fi cou
aqui re gis tra da. Essa ONG vai ter que ser con vo ca da
pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Está na
hora de dar mos um bas ta a esse pes so al que, se di -
zen do qua li fi ca do, traz ape nas o lado ne ga ti vo.

La men to não po der dar uma res pos ta aos dois
emi nen tes co le gas, por que sei que só a be ne vo lên cia
do nos so Pre si den te Edi son Lo bão, que é do Nor des -
te, por tan to en ten de os so fri men tos do Nor te, me per -
mi te que eu con ti nue na tri bu na. Mas dela des ço com
a cons ciên cia tran qüi la de que es ta mos acor dan do
para uma re a li da de. A re a li da de é esta: o Bra sil mu -
dou, e há pes so as que pen sam que ele con ti nua o
mes mo. Não vai con ti nu ar. 

Re gis tro os meus agra de ci men tos ao Pre si den -
te e aos Co le gas que me de ram a hon ra de ou vir-me
com a pa ciên cia de sem pre, mas com a ge ne ro si da de 
que não es con dem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do
Blo co, por cin co mi nu tos. 
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, como Lí der, na for ma do art. 14, por
cin co mi nu tos. 

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, es ta mos ven do ago ra,
es tar re ci dos, que o ex-Juiz Ni co lau de i xou de ser juiz
para ser uni da de da me di ção de cor rup ção. Se gun do
o que le mos em um jor nal, o es cân da lo da Su dam é
igual a dez Ni co la us. É la men tá vel, Sr. Pre si den te,
que le i a mos uma no tí cia como essa. O Con gres so
Na ci o nal, Se na do res e De pu ta dos, re gis tram a sua
in dig na ção em pro nun ci a men tos, en tre vis tas, mas
não se dis põem a uti li zar as suas prer ro ga ti vas. 

Nes te mo men to, di ri jo-me es pe ci al men te ao Lí -
der do PMDB em exer cí cio, Se na dor Ney Su as su na,
para sa ber qual será a po si ção do seu Par ti do. Exis te
um re que ri men to, na Câ ma ra dos De pu ta dos, para a
cri a ção da CPI da Su dam, que tem 265 as si na tu ras,
94 além do mí ni mo re gi men tal. Esse re que ri men to
con tou com a as si na tu ra de qua se to dos os De pu ta -
dos do PSDB e de vá ri os Par la men ta res do PFL. Ouvi 
hoje, pela CBN, uma en tre vis ta do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra de fen den do a cri a ção de uma CPI para in -
ves ti gar a Su dam. Por tan to, gos ta ria de sa ber se o
PMDB vai con cor dar em que ape nas os mi nis té ri os,
ou or ga nis mos, ou ins ti tu i ções que es tão sob o co -
man do do Par ti do se jam in ves ti ga dos.

Como é pú bli co e no tó rio, há um re que ri men to
para a cri a ção de uma CPI Mis ta, ao qual fal ta ape nas 
uma as si na tu ra no Se na do, que pre ten de in ves ti gar
as ques tões da Su dam e do Edu ar do Jor ge. Nes se fi -
nal de se ma na, ou vi mos mais no tí ci as apon tan do
para re la ções pe ri go sas do Sr. Edu ar do Jor ge. Ele, in -
clu si ve, fez uma de cla ra ção di zen do que não tem
nada a ver com a his tó ria. Dis se ain da que quem tem
que se ex pli car é o PT, por que o di re tor foi ele i to pe los
fun ci o ná ri os e apo i a do pelo PT. Ora, o PT quer apu rar. 
Nós que re mos, sim, ins ta lar a CPI, para que se in ves -
ti guem es sas re la ções pe ri go sas do Sr. Edu ar do Jor -
ge e, se ti ver al gum di re tor ele i to com apo io do PT...
Não é o fato de ter ha vi do o apo io do PT para uma ele -
i ção que vai nos im pe dir de apu rar. Qu e re mos apu rar
tudo. Qu e re mos apu rar não só a ques tão da Su dam,
como to das aque las pro pos tas, que es tão no nos so
re que ri men to.

Ago ra, pa re ce que, mais uma vez, a nos sa ve lha 
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le vai ser usa da
como bi om bo para di zer que está in ves ti gan do. Sem
ne nhum de mé ri to ao Pre si den te, aos mem bros e à
pró pria Co mis são, en ten do que uma co mis são per -

ma nen te não tem os ins tru men tos ne ces sá ri os para
es ta be le cer pro ces so de in ves ti ga ção des sa na tu re -
za. A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le não é uma 
co mis são de in ves ti ga ção, nem no nome e nem nos
ins tru men tos de que dis põe para es ta be le cer esse
pro ces so de in ves ti ga ção. Até por que, que ro re gis trar, 
esse epi só dio já está na que la Co mis são des de 1º de
se tem bro de 2000.

Então, Sr. Pre si den te, que ro, mais uma vez, fa -
zer um ape lo aos Se na do res dos di ver sos Par ti dos. O
Con gres so, o Se na do e a Câ ma ra, vai sim ples men te
con ti nu ar na cons ta ta ção de que o Ni co lau pas sou a
ser uni da de de me di da de cor rup ção – e aí a Su dam
cor res pon de a 15 Ni co la us, o DNER a dois e meio, a
Su de ne a não sei quan tos e por aí vai – e es pe rar que
ape nas um ór gão in ter no do Po der Exe cu ti vo faça in -
ves ti ga ção? Olha só o con tra-sen so a que nós che ga -
mos: há al gum tem po fa lar em con tro le ex ter no do Ju -
di ciá rio era uma he re sia. O fato de a His tó ria e a prá ti -
ca te rem mos tra do que o con tro le ex clu si va men te in -
ter no do Ju di ciá rio não aten dia às ta re fas para o qual
foi cri a do le vou ao con sen so atu al de que há ne ces si -
da de de um con tro le ex ter no so bre o Po der Ju di ciá rio. 
No en tan to, é anun ci a da ago ra pelo Go ver no Fe de ral
como gran de no vi da de e avan ço a cri a ção de mais
um or ga nis mo de con tro le in ter no do Exe cu ti vo, uti li -
zan do-o como de mons tra ção da dis pen sa bi li da de do
ve lho, mas efi ci en te, de mo crá ti co e cons ti tu ci o nal
con tro le ex ter no ao Po der Exe cu ti vo, exer ci do pelo
Mi nis té rio Pú bli co e pelo Con gres so Na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal pa re ce que re sol veu,
pela po si ção de suas ma i o ri as até o mo men to, uma
vez que não con se gui mos ain da as as si na tu ras ne -
ces sá ri as, pro por – isso faz par te da emen da cons ti -
tu ci o nal da re for ma do Ju di ciá rio – a ins ti tu i ção de um
con tro le in ter no so bre o Po der Ju di ciá rio. Mas es ta -
mos que ren do abrir mão do con tro le ex ter no so bre o
Po der Exe cu ti vo, con tro le este fe i to pelo Con gres so
Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, con ti nu a re mos in sis tin do, até
por que não há data de fi ni da para a CPI. Como dis se -
mos, os es que le tos são nu me ro sos e, vol ta e meia,
um faz ba ru lho. Ago ra, há o caso da Su dam. Da qui a
pou co, ha ve rá ou tro re la ci o na do a um dos te mas, e
con ti nu a re mos sim ples men te cons ta tan do, in dig nan -
do-nos, por meio dos dis cur sos, com o grau de cor -
rup ção exis ten te hoje nos di ver sos Po de res do Bra sil.
Mas o Con gres so Na ci o nal não se dis põe a fa zer in -
ves ti ga ção.

Como o Se na dor Ney Su as su na já le van tou o
mi cro fo ne para res pon der, de i xo mais esta per gun ta:
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o PMDB vai de i xar que seja in ves ti ga da ape nas a Su -
dam, já que essa pa re ce ser a pro pos ta do PSDB e do 
PFL na Câ ma ra, ou vai dar a as si na tu ra que nos fal ta
para que in ves ti gue mos tudo, e não ape nas a Su -
dam?

Mu i to obri ga do.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -

si den te, ten do sido ins ta do a fa lar por duas ve zes,
peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
terá a pa la vra tam bém como Lí der do PMDB, por cin -
co mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, Se na dor José Edu ar do Du tra, pri me -
i ra men te, o PMDB é um Par ti do de mo crá ti co. E, como 
tal, não pos so res pon der por ele so zi nho. Ha ve rá re u -
nião da Exe cu ti va na pró xi ma se ma na, e le va rei a per -
gun ta de V. Exª. Na oca sião, da re mos a res pos ta,
como Par ti do, di fe ren te men te de Par ti dos to ta li tá ri os,
que fa lam so zi nho, e fica tudo re sol vi do. No nos so
Par ti do, in fe liz men te, te mos de dis cu tir in ter na men te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Infe liz -
men te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não ci -
tei o PT. Não ci tei nome. Não vis tam a ca ra pu ça!
Estou fa lan do de Par ti dos to ta li tá ri os.

Com re la ção à Co mis são, V. Exª está en ga na do! 
A Co mis são tem con di ções de fa zer isso tudo. E,
quan do é apre sen ta da uma pro pos ta de fis ca li za ção,
não só te mos os re cur sos, como tam bém está aqui,
no art. 3º, que diz: “A pro pos ta de fis ca li za ção e con -
tro le po de rá ser apre sen ta da por qual quer mem bro
ou Se na dor da Co mis são com es pe cí fi ca in di ca ção
do ato e a fun da men ta ção da pro vi dên cia ob je ti va da”.
A pro pos ta será re la ta da e, fe i to isso, terá todo o apo i -
a men to da Mesa pri o ri ta ri a men te, não só quan to ao
pe di do de re cur sos como de to dos os téc ni cos de que 
ne ces si te.

Além do mais, na Pre si dên cia, en ga nam-se os
que acham que não vou le van tar tudo o que exis ta lá.
V. Exª está con vi da do para tro car lu gar com qual quer
um do seu Par ti do para ver. O meu je i to não é o je i to
que mu i tas pes so as pen sam que seja. Sou o Pre si -
den te do Co lé gio Anglo-Ame ri ca no, te nho três fi lhos
ho mens, e dois dos meus fi lhos co lo quei para fora da
es co la, por que não ti ve ram nem a dis ci pli na nem o
apro ve i ta men to ne ces sá ri os.

Aque la Co mis são vai fun ci o nar, sim. V. Exª verá.
Não faça jul ga men to pre ci pi ta do. Estou ape nas for ne -
cen do a in for ma ção que V. Exª so li ci tou. Com cer te za, 

V. Exª verá a Co mis são fun ci o nar. E, quan do não for
pos sí vel, tra re mos ao ple ná rio e pe di re mos que re -
cur sos nos se jam for ne ci dos. O Ple ná rio do Se na do
Fe de ral pode tudo. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, 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) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

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, en tre os dias 29 a 31 de mar ço e 1º de
abril re cém-pas sa dos, uma co mi ti va com pos ta por
par la men ta res, a con vi te do Exér ci to Bra si le i ro, di ri -
giu-se às en tra nhas da Ama zô nia para co nhe cer al -
gu mas das ins ta la ções do Pro gra ma Ca lha Nor te.

A pro gra ma ção, na to ta li da de, in clu iu di ver sas e
en ri que ci das pa les tras pro fe ri das por co man dan tes
mi li ta res da Ama zô nia, nas ci da des de Ma na us e Boa
Vis ta.

Vi si ta mos tam bém os Pe lo tões de Fron te i ras de
São Ga bri el da Ca cho e i ra, no Esta do do Ama zo nas, e 
Su ru cu cus, no Esta do de Ro ra i ma. Em São Ga bri el
da Ca cho e i ra, além da vi si ta ao Pe lo tão, as sis ti mos
ao des fi le da tro pa mi li tar. Cons ta ta mos que os sol da -
dos da que la re gião são to dos ín di os de vá ri as et ni as.
Na oca sião, seis sol da dos des ta ca ram-se e apre sen -
ta ram-se ao ge ne ral do Co man do Mi li tar da Ama zô -
nia, fa lan do, in di vi du al men te, idi o mas de suas tri bos – 
en tre eles um era da tri bo Ia no mâ mi.

Pos te ri or men te, vi si ta mos o hos pi tal, co man da -
do e man ti do pelo Exér ci to, em bo ra te nha tam bém a
par ti ci pa ção do SUS e do Go ver no do Esta do do
Ama zo nas. Na que le hos pi tal, en con tra mos pro fis si o -
na is das áre as mé di ca e odon to ló gi ca, jo vens te nen -
tes dos se xos mas cu li no e fe mi ni no, e al guns de les ali 
re si dem há mais de qua tro anos.

Qu an to pa tri o tis mo, Sr. Pre si den te! Co mo -
veu-nos a de di ca ção da que les mis si o ná ri os, que de -
di cam os seus pre ci o sos anos da ju ven tu de a uma co -
mu ni da de tão ca ren te.

Vi si ta mos tam bém o Ui ra mu tã, no Esta do de
Ro ra i ma, fron te i ra com a Gu i a na. Lá, o Exér ci to pre -
ten de cons tru ir um pe lo tão e está sen do im pe di do por 
um pe que no gru po de ín di os que es tão sen do in cen ti -
va dos por ONGs, in for man do que, se o pe lo tão for
ins ta la do, não sa i rá a de mar ca ção das ter ras in dí ge -
nas, que é a área Ra po sa e Ser ra do Sol. Com a im -
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plan ta ção des sas in ver da des, que rem de i xar aque la
po pu la ção sem as sis tên cia dos pro fis si o na is na área
de sa ú de e – o mais alar man te – aque la fron te i ra sem
os vi gi lan tes do Exér ci to.

Mar ca ram pre sen ça nes sa co mi ti va esta Co le ga 
que vos fala, os Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e
Ber nar do Ca bral e onze De pu ta dos Fe de ra is. Além
des ses, es ta vam os Co man dan tes do Co man do Mi li -
tar da Ama zô nia e do Ba ta lhão de Ca va la ria de Sel va
de Ro ra i ma, o Ge ne ral Cla u di mar Ma ga lhães – até o
ano pas sa do, o ge ren te do Pro gra ma Ca lha Nor te –,
os Te nen tes-Co ro néis Ja bo randy Jú ni or e Wal ter
Ama ral, os Co ro néis Vil las Boas e Áti la da Ro cha e o
Sar gen to José Be ne di to Cos ta.

Para mim, Sr. Pre si den te, não foi no vi da de a vi a -
gem. Des de 1987, como De pu ta da Cons ti tu in te, co -
nhe ço de per to a re gião abran gi da pelo Ca lha Nor te e 
to dos os pos tos avan ça dos. Tal vez, por isso mes mo, a 
cada vi si ta que faço à re gião que abran ge o pro gra -
ma, mais au men tam as mi nhas pre o cu pa ções.

Não con si go en ten der por que um pro gra ma do
por te do Ca lha Nor te, que nas ceu da ne ces si da de de
se cri ar al ter na ti vas para ame ni zar de si gual da des re -
gi o na is, de pro mo ver a ocu pa ção ra ci o nal da Ama zô -
nia e, prin ci pal men te, sal va guar dar as fron te i ras su -
cum be por ab so lu ta fal ta de re cur sos e, prin ci pal men -
te – é pre ci so ter co ra gem de di zer –, pela fal ta de
von ta de e de ci são po lí ti cas.

Em rá pi das pa la vras, para aque les que por ven -
tu ra des co nhe cem o Pro gra ma, faço ques tão de fa zer
um bre ve his tó ri co.

Cri a do em 1985, à épo ca en vol veu os Mi nis té ri -
os do Pla ne ja men to, das Re la ções Exte ri o res, da Fa -
zen da, da Edu ca ção, da Sa ú de, os en tão Mi nis té ri os
Mi li ta res e o ex tin to Mi nis té rio do Inte ri or. Seus prin ci -
pa is ob je ti vos fo ram, e ain da são, além da ques tão da
so be ra nia e da in te gri da de ter ri to ri al da re gião, “a
bus ca de al ter na ti vas que mi ni mi zem as de si gual da -
des re gi o na is; a su pe ra ção das di fi cul da des im pos tas
pelo meio am bi en te ao de sen vol vi men to e a efe ti va
in te gra ção da re gião no con tex to na ci o nal”.

Os re cur sos ini ci a is do Pro gra ma, em 1985, fo -
ram de CZ$629 mi lhões, a mo e da da épo ca, hoje em
tor no de R$20 mi lhões. 

Em sua fase dou ra da, o Pro je to Ca lha Nor te
cum priu ri go ro sa men te seus ob je ti vos da pri me i ra
eta pa: cons tru iu, am pli ou e as fal tou 22 pis tas de pou -
so, dis tri bu í das nos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma,
Ama zo nas e Pará. Cons tru iu ba ses na va is, quar téis,
con jun tos ha bi ta ci o na is, pos tos de sa ú de, es co las e
hos pi ta is. Re e qui pou ins ta la ções mi li ta res, ad qui riu

bar cos para trans por te, re cu pe rou e abriu es tra das...
en fim, im ple men tou os ins tru men tos ne ces sá ri os
para a pre sen ça hu ma na e deu con di ções de tra ba lho 
ao lon go das li nhas de li mi te em nos so País e vi zi nhos 
mais pró xi mos.

O Pro je to-Pi lo to, isto é, o mar co do iní cio do Pro -
je to Ca lha Nor te, acon te ceu em Ta ba tin ga, no Ama -
zo nas. Lá, foi cons tru í do um mo der no cen tro ad mi nis -
tra ti vo, um en tre pos to pes que i ro, um au di tó rio co mu -
ni tá rio, uma ave ni da de 3,5 km de du pla via e um can -
te i ro cen tral li gan do Ta ba tin ga à ci da de de Le tí cia, na
Co lôm bia. Fo ram cons tru í dos e re for ma dos pré di os,
onde, até hoje, es tão fun ci o nan do os pos tos de ser vi -
ço da Pre vi dên cia So ci al, da Re ce i ta Fe de ral e das
Po lí ci as Fe de ral e Mi li tar. Foi tam bém ela bo ra do um
Pla no-Di re tor para a ci da de e fo ram im plan ta dos os
sis te mas de lim pe za ur ba na, cap ta ção e dis tri bu i ção
de água. Ta ba tin ga, gra ças ao Pro gra ma Ca lha Nor te, 
pos sui água tra ta da e es go to sa ni tá rio em mais de
70% da área ur ba na, além do am plo hos pi tal, com
mo der nas ins ta la ções, man ti do pelo Exér ci to. 

Mas com todo esse tra ba lho, com to das es sas
re a li za ções e con quis tas – além dos re cur sos apli ca -
dos em ou tros pos tos avan ça dos ao nor te das ca lhas
dos rios So li mões e Ama zo nas –, por ra zões ja ma is
ex pli ca das sa tis fa to ri a men te, o de clí nio nos in ves ti -
men tos do Pro gra ma des pen cou, de for ma bru tal,
três anos após sua cri a ção, che gan do a ape nas 40%
dos in ves ti men tos ini ci a is.

Em 1988, essa re du ção veio a 12,4%; em 1989
e 1990, fi cou man ti da em 6%; para, fi nal men te, a par -
tir de 1991 até 1998, es tag nar em mí se ros 3% dos re -
cur sos ori gi na is. Ou seja, a par tir de 1988, os re cur -
sos para o úni co Pro gra ma de por te, até hoje ela bo ra -
do ex clu si va men te para a Re gião Nor te, nun ca mais
fo ram su fi ci en tes se quer para a ma nu ten ção das uni -
da des e equi pa men tos ins ta la dos. Uma lás ti ma, para
di zer o mí ni mo, di an te do po ten ci al ama zô ni co e pelo
o que sig ni fi ca aque la re gião para o nos so País.

A pas sos lar gos e com tris te za – sen ti men to que 
acre di to com par ti lha rem co mi go to dos os co le gas da
Re gião Nor te –, vi mos ocor rer o ine vi tá vel aban do no
e su ca te a men to de tan tos bens e ser vi ços.

O pior, meus no bres Co le gas, acon te ceu em
1998, quan do che gou às nos sas mãos o Pro je to de
Lei Orça men tá ria para 1999. Pas mem V. Exªs., mas é
ver da de: na que le ano, o Pro gra ma Ca lha Nor te foi,
sim ples men te, var ri do do Orça men to. A tem po, fe liz -
men te, vi mos a aber ra ção e, de ime di a to, apre sen ta -
mos emen da jun to à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, pro pon do a in clu são de um
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sub pro je to novo, des ti nan do R$11 mi lhões para o mí -
ni mo ne ces sá rio: a não fa lên cia to tal do Pro gra ma.
Tais re cur sos ser vi ri am para aqui si ção de equi pa -
men tos aos pe lo tões de fron te i ra; à cons tru ção de re -
si dên ci as; ma nu ten ção de cen tra is hi dre lé tri cas; com -
bus tí vel; ali men ta ção, etc., além da im plan ta ção de
uma es tra da li gan do Ma tu ra cá a São Ga bri el da Ca -
cho e i ra, tre cho de ape nas 65 km que, aber to, re du zi -
ria para al gu mas ho ras a vi a gem que, até hoje, se faz
em três dias por uma ar ris ca da via flu vi al.

Gra ças ao em pe nho dos Par la men ta res da Co -
mis são Mis ta de Orça men to, con se gui mos, na que le
ano de 1988, apro var R$5 mi lhões. Uma con quis ta e
tan to, di an te do zero que tí nha mos. Infe liz men te, di -
an te dos cor tes e con tin gen ci a men tos, sou be que
pou co mais de R$1 mi lhão ha via sido li be ra do.

Antes dis so, em abril de 1993, já per ce ben do o
na u frá gio do Pro gra ma, to ma mos uma ini ci a ti va: as si -
na mos um re que ri men to pe din do a ins ta la ção de uma 
Co mis são Espe ci al Mis ta para re a va li ar o Pro gra ma,
apro va do em maio do mes mo ano. Insta la mos a Co -
mis são, for ma da por 11 Se na do res e igual nú me ro de
De pu ta dos. O Se na dor Ro meu Tuma foi ele i to Pre si -
den te e a mim, hon ra da, cou be a Re la to ria. A Co mis -
são tam bém fez vi si tas in loco, para ver e ou vir as
con quis tas efe ti va das pelo Pro gra ma. 

Até hoje – e aqui co nos co ain da es tão, para ra ti -
fi car as mi nhas pa la vras –, re cor do-me dos tes te mu -
nhos lú ci dos dos Co le gas Ro meu Tuma e Car los Pa -
tro cí nio, que lá es ti ve ram na con di ção de Re la tor ad
hoc e Pre si den te, am bos re la tan do o ar ro jo do Pro -
gra ma, e, ao mes mo tem po, la men tan do o aban do no
a que foi re le ga da tão gran di o sa e im por tan te obra. 

Digo a V. Exªs que, ain da hoje, já pas sa dos cin -
co anos, se le rem o re la tó rio fi nal que ela bo rei, ve rão
que con ti nu am atu a lís si mas as re a is ne ces si da des
de re cur sos para a con ti nu i da de do Pro gra ma.

Nos sas pre o cu pa ções au men tam, Sr. Pre si den -
te, quan do sa be mos que o PPA, o nos so Pla no Plu ri a -
nu al, por nós apro va do em 1999, va len do ain da para
os pró xi mos dois anos, faz an te ci pa da pre vi são de
pou co mais de R$3 mi lhões anu a is para o Pro gra ma
Ca lha Nor te. Di an te do po ten ci al ama zô ni co e pelo
que sig ni fi ca a re gião para o nos so País, tais re cur sos
se com pa ram a um copo d’água no oce a no de suas
re a is ne ces si da des. 

Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, não jul guem 
exa cer ba das as pa la vras ao afir mar que só não ocor -
reu, ain da, a pa ra li sa ção to tal gra ças ao es to i cis mo
da que les pou cos bra si le i ros, ci vis e far da dos, que lá

per ma ne cem, acre di to, mo vi dos úni ca e ex clu si va -
men te pela fé na re a li za ção de um so nho.

Pre ci sa mos para o pró xi mo Orça men to, Sr. Pre -
si den te, de mu i to mais do que R$3 mi lhões; pre ci sa -
mos, no mí ni mo, de R$15 mi lhões para o re i ní cio dos
pas sos es tan ca dos em 1988. Pre ci sa mos, a bem da
ver da de, atin gir os R$22 mi lhões anu a is des ti na dos
du ran te os anos de 1985, 1986 e 1987, para que esse 
Pro gra ma con ti nue a tri lhar os ca mi nhos cor re tos do
de sen vol vi men to or de na do e ra ci o nal da Ama zô nia,
uma Re gião onde a ini ci a ti va pri va da ja ma is será pre -
sen te e ja ma is in ves ti rá en quan to per du rar a fal ta de
in fra-es tru tu ra mí ni ma e um mer ca do con su mi dor. 

É pre ci so ime di a ta apli ca ção de re cur sos em in -
fra-es tru tu ra viá ria, im plan ta ção de cen tra is de ener -
gia elé tri ca, cen tros de te le co mu ni ca ções e ou tras ne -
ces si da des bá si cas à per ma nên cia do ho mem na
hos ti li da de na tu ral da flo res ta.

Urgen tes, tam bém, são as ver bas que per mi tam 
os tra ba lhos de ins pe ção, re cu pe ra ção e aden sa men -
to de mar cos de mar ca tó ri os nos qua se 6 mil qui lô me -
tros da li nha de fron te i ra nor te, além dos re cur sos in -
dis pen sá ve is para a cons tru ção de ae ró dro mos, re cu -
pe ra ção e pa vi men ta ção de pis tas de pou so, am pli a -
ção de cais flu tu an tes e aqui si ção de pe que nas em -
bar ca ções e he li cóp te ros. Mais ur gen tes ain da são os 
re cur sos para a re for ma, con clu são e cons tru ção de
no vos pos tos avan ça dos e para a ma nu ten ção da sa -
ú de, da edu ca ção, da pro te ção e da as sis tên cia não
ape nas às co mu ni da des in dí ge nas, mas ex ten si vos
aos nú cle os po pu la ci o na is ri be i ri nhos, ur ba nos e ru -
ra is, lo ca li za dos ao lon go da fa i xa de fron te i ra.

Esses va lo ro sos anô ni mos e hu mil des ir mãos se
ha bi tu a ram a be ne fí ci os so ci a is, tais como: as cam pa -
nhas de va ci na ção, o aces so à edu ca ção e as van ta -
gens de uma as sis tên cia mé di co-sa ni tá ria-odon to ló gi -
ca das qua is não po dem mais pres cin dir.

A cada bra si le i ro de ve ria ser dada a opor tu ni da -
de de co nhe cer de per to as re a li za ções des ses ver -
da de i ros su per-ho mens, ex pos tos às ma ze las de
onde qua se nada exis te, mas que se or gu lham de sua 
con di ção de mar cos vi vos a de mar car a nos sa fron te i -
ra nos 22 pos tos avan ça dos do Ca lha Nor te, en tre os
qua is des ta co os pe lo tões de São Ga bri el da Ca cho e -
i ra, Pari-Ca cho e i ra, Qu e ra ri, Ia u a re tê, BV-8, Bon fim,
Nor man dia, Su ru cu cus, Ui a cás, São Jo a quim, Cu cuí, 
e Ma tu ra cá.

Sr. Pre si den te, essa mi nha pre o cu pa ção com o
pro je to Ca lha Nor te so bre le va em im por tân cia e atu a -
li da de, di an te das ar re me ti das dos pa í ses ri cos, que,
aber ta men te, con tes tam a so be ra nia bra si le i ra so bre
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a Ama zô nia, que, se gun do eles, é um pa tri mô nio da
hu ma ni da de.

Com a glo ba li za ção da eco no mia e o con ce i to
de so be ra nia re la ti va, uma ame a ça gra ve pa i ra so bre
a Ama zô nia. Hoje, não é mais se gre do a exis tên cia de 
uma base mi li tar ame ri ca na na Re pú bli ca de Gu i a na,
fron te i ra com o nos so Mu ni cí pio do Ui ra mu tã, onde as 
ONGs es tão in cen ti van do os pou cos ín di os – a ma i o -
ria da co mu ni da de in dí ge na do Ui ra mu tã ace i ta a
cons tru ção do pe lo tão – a não ace i ta rem os pe lo tões.
Ne go ci am uma ou tra com a Ve ne zu e la e já fa zem in -
cur sões de com ba te à guer ri lha e ao nar co trá fi co na
Co lôm bia.

Exis te, por tan to, para di zer o mí ni mo, um dis cre -
to po si ci o na men to de efe ti vos es tran ge i ros no en tor -
no da por ção se ten tri o nal bra si le i ra. Se não po de mos
su pe res ti mar es ses pe ri gos, tam bém não po de mos
mer gu lhar a ca be ça na are ia como fa zem os aves tru -
zes di an te das tem pes ta des.

O Ca lha Nor te é in du vi do sa men te um no tá vel
ins tru men to para se con tra por a es ses de sa fi os. Ele
vi vi fi ca, hu ma ni za e for ta le ce nos sas fron te i ras. Não
po de mos mais fi car na ex pec ta ti va de uma de ci são.
Esta mos, dia após dia, adi an do uma to ma da de po si -
ção que pode de sa guar em tar dio ar re pen di men to.

É pre ci so fa zer para, no ama nhã, não con ju gar -
mos o de ve ría mos ter fe i to. Va mos, de uma vez por to -
das, cons ci en ti zar mo-nos de que o Ca lha Nor te não é 
um pro gra ma da Re gião Nor te, e, sim, um pro gra ma
do Bra sil para to dos os bra si le i ros. São mais de onze
mil qui lô me tros de fron te i ra e não de ve mos per mi tir
que aque las fron te i ras con ti nu em de sa bi ta das. A con -
clu são do pro gra ma, em sua to ta li da de, só de pen de
da alo ca ção de mais ver bas. Assim acon te cen do, o
Exér ci to bra si le i ro con se gui rá, com ga lhar dia, con clu -
ir aque le efi ci en te pro gra ma.

Era isso que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, meus
no bres Co le gas.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, 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. Ante ro Paes de Bar ros, 2º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ante ro Paes de Bar ros) –
Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na, pelo pra zo
de vin te mi nu tos.

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, logo após o des co -
bri men to do Bra sil, o pri me i ro ci clo eco nô mi co foi o do 

pau-bra sil e o nor des ti no, ma cio e mo í do, era o de
me lhor qua li da de. Sua in fu são re sul ta va na cor púr pu -
ra, cor rara usa da nas ves ti men tas da que la épo ca e à
qual ape nas a no bre za ti nha aces so. Assim, boa par te 
das ma tas da Zona da Mata Nor des ti na foi de vas ta da.

O se gun do ci clo – se as sim po día mos con si de -
rar – foi o da cana-de-açú car e dele tam bém o Nor -
des te teve no tá vel par ti ci pa ção. Os re cur sos des sa
se gun da onda fo ram o iní cio do fi nan ci a men to da
eco no mia bra si le i ra no Sul e no Su des te.

Os nor des ti nos, de po is des ses dois ci clos, fo -
ram pra ti ca men te, em ter mos de eco no mia, re le ga -
dos ao aban do no, até que Jus ce li no Ku bits chek, num
ras go de in te li gên cia e co ra gem, cri ou a Su de ne, a
qual, Sr. Pre si den te, Sras  e Srs Se na do res, tan to su -
ces so teve que seu mo de lo foi co pi a do. Como hoje
es tão na moda as agên ci as, na que le tem po, eram as
su pe rin ten dên ci as. E fo ram cri a das a Su de co, a Su -
de sul, a Sul va le, a Su dam e mu i tas ou tras su pe rin ten -
dên ci as. Assim, os re cur sos ca na li za dos para uma só
su pe rin ten dên cia fo ram pul ve ri za dos mas bem apli -
ca dos.

Hou ve er ros? Cla ro que hou ve. Como em toda
ges tão hu ma na e, prin ci pal men te, na au sên cia de um
con tro le efe ti vo, ocor re dis tor ções. Mas, den tro do
con tex to, elas fo ram pou cas di an te do su ces so. Srs.
Se na do res, per mi tam-me uma com pa ra ção in te res -
san te: o que foi gas to na cons tru ção da Pon te Rio-Ni -
te rói, a Su de ne gas tou, em qua ren ta anos, em nove
Esta dos – pou co, tão pou co foi gas to pela Su de ne.
Então, não é essa for tu na. Mas a ver da de é que o
Nor des te cres ceu.

Cri ou-se, pela pri me i ra vez, um mo de lo, para os
nos sos em pre sá ri os, de como fa zer pro je to, de como
se bus car re cur sos, de como fa zer apli ca ções. Esse
mo de lo foi um su ces so. Ago ra, sur gem os es cân da los 
da Su dam, Su de ne etc, e não pas so a mão na ca be ça 
de nin guém, pelo con trá rio, quem for cul pa do que pa -
gue pelo que fez. Ca de ia para os que rou ba ram. To da -
via, não se pode ti rar o sofá por que al guém o usou de
for ma in cor re ta. Por esta ra zão, quan do fa la ram em
ex tin ção da Su de ne, ime di a ta men te con cla mei toda a 
ban ca da nor des ti na – uma ban ca da de peso, são
qua se 240 De pu ta dos e 27 Se na do res, um ter ço des -
te Se na do. O nos so po der é gran de nes te Par la men -
to, mas não nos cons ci en ti za mos dele ain da, o que
pre ci sa mos fa zer.

Des ta re u nião a que fo ram Par la men ta res, re ti -
ra mos um do cu men to que apre sen tei, que diz o se -
guin te: 
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A Su de ne está ame a ça da de ex tin ção.
Afir mam que hou ve des vi os ou equí vo cos.
Se, por ven tu ra, hou ve equí vo cos ou des vi os 
na atu a ção da que le ór gão, de vem ser apu -
ra dos e con ve ni en te men te pu ni dos, mas
não po de rão jus ti fi car a pena de mor te da
ins ti tu i ção. O Nor des te não pre ci sa da co mi -
se ra ção ou da pi e da de de quem quer que
seja; pre ci sa, sim, de jus ti ça.

A Su de ne, Srs. Se na do res, é uma ala van ca po -
de ro sa, ca paz de im pul si o nar a trans for ma ção da pa i -
sa gem so ci al e eco nô mi ca da re gião. Extin gui-la se ria 
uma ati tu de po li ti ca men te ina de qua da, eco no mi ca -
men te in jus ti fi cá vel e tec ni ca men te in sus ten tá vel. Ela
foi cri a da na se gun da me ta de dos anos 50, num mo -
men to em que o Bra sil co me ça va a acre di tar em si
mes mo, a des co brir suas po ten ci a li da des e a sua ca -
pa ci da de cri a do ra. Ela é um em ble ma ma i or da luta
da mo der ni za ção do País no pe río do de JK e não pa -
rou no tem po.

Por tan to, Srs. Se na do res, di zia o do cu men to: 

Erram pro fun da men te os que, por des -
co nhe ci men to his tó ri co ou mera ar ro gân cia,
iden ti fi cam o or ga nis mo como sim ples agên -
cia de fo men to, ór gão da bu ro cra cia do
Esta do ou tão-so men te um con se lho onde
téc ni cos dis cu tem pro je tos vol ta dos para o
de sen vol vi men to re gi o nal.

Extin guir a Su de ne se ria pas sar um re ci bo, Sr.
Pre si den te, de que se aca bou a de si gual da de; mas
ela não aca bou. Extin guir a Su de ne se ria como apar -
tar ir mãos no pro ces so de de sen vol vi men to na ci o nal,
e o Bra sil, com toda a cer te za, não ace i ta ria esse cri -
me. Por isso, po dem até trans for má-la – se isso é
moda – mas não de vem ex tin gui-la, sob pena de es ta -
rem co me ten do um cri me que vai atin gir o Bra sil, mas
vai atin gir mais du ra men te um ter ço dos bra si le i ros
que mi li tam numa re gião que tem o mes mo sen ti men -
to que ouvi nes ta Casa, nes ta tar de, dos ama zô ni das,
de se rem ci da dãos de se gun da ca te go ria, de se rem
uma es pé cie de fi lhos bas tar dos des ta Re pú bli ca. A
Ama zô nia, por al gum tem po, de vi do à bor ra cha, tam -
bém pa gou a con ta. Nós pa ga mos com o ci clo do açú -
car e o ci clo do pau-bra sil. Algu mas re giões que es tão 
vi ven do uma eco no mia mais de sa fo ga da, nos olham
com ar ro gân cia como se fôs se mos ape nas um peso.
Não so mos peso; so mos so lu ção, des de que fa çam a
apli ca ção de uma par ce la mí ni ma do que tem sido
des ti na do ao Su des te. Esse foi um dos te mas que
mo bi li zou a nos sa Ban ca da nor des ti na. 

O ou tro tema é mais se to ri al, o da trans po si ção
do rio São Fran cis co. Em re la ção a esse, pu bli quei
nos jor na is um ar ti go que pas so a ler para de po is fa -
zer al gum co men tá rio, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Da tam de 1852 os pri me i ros es tu dos de trans -
po si ção das águas do São Fran cis co para as áre as
cas ti ga das pela seca. So li ci ta do ain da no go ver no de
Dom Pe dro II, o cha ma do Pro je to São Fran cis co, la -
men ta vel men te, ja ma is saiu do pa pel, mes mo sen do
con si de ra do, já na que la épo ca, a re den ção para o
Nor des te. Nes ses 150 anos, os es tu dos téc ni cos se
apri mo ra ram. Fo ram cri a dos gru pos de tra ba lho que
ana li sa ram não ape nas as ne ces si da des das áre as
mais de fi ci tá ri as, mas tam bém a sua vi a bi li da de téc ni -
co-eco nô mi ca e, prin ci pal men te, o im pac to am bi en tal
pro vo ca do pela trans po si ção.

Nos úl ti mos anos, a pro pos ta de trans po si ção
do São Fran cis co tem to ma do con ta da mí dia. As dis -
cus sões no Con gres so, em tor no dos as sun tos, têm
sido aca lo ra das. No en tan to, ape sar da po lê mi ca,
pou cos co nhe cem de ta lha da men te o pro je to, que se
en con tra en ga ve ta do no Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal e que será im plan ta do ain da nes te se mes tre,
se gun do o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, que já está li ci -
tan do a pri me i ra eta pa.

Enquan to nada é fe i to de con cre to para aca bar
de vez com os pro ble mas en fren ta dos com a es ti a -
gem no Nor des te, a so lu ção para o nor des ti no con ti -
nua sen do a mes ma de 150 anos atrás: a mi gra ção.
So men te en tre 1991 e 1996, mais de um mi lhão de
nor des ti nos mi gra ram para ou tras re giões do País,
mais pre ci sa men te para o Sul e Su des te, re sul tan do
no in cha ço das gran des ci da des, no au men to das fa -
ve las e, con se qüen te men te, na vi o lên cia.

Em 1998, na pior seca do úl ti mos anos, mais de
12 mi lhões de pes so as fo ram atin gi das. Vi ven do em
con di ções su bu ma nas, so brou aos nor des ti nos a in -
sa lu bri da de de águas con ta mi na das que ma ta ram
mais de 50 mil cri an ças, so men te vi ti ma das pela di ar -
réia, se gun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú de. Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ina ce i tá vel que isso
ocor ra num País como o Bra sil, quan do sa be mos que
exis tem so lu ções que po dem aca bar ou, pelo me nos,
mi ni mi zar o so fri men to de quem vive no Po lí go no da
Seca.

É cer to que a trans po si ção das águas do São
Fran cis co não irá re sol ver como num pas se de má gi -
ca to dos os pro ble mas do Nor des te, acu mu la dos ao
lon go de sé cu los de seca, fome e mi sé ria. Mas tra rá
uma nova pers pec ti va de vida à po pu la ção, já des -
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cren te da trans for ma ção de sua pró pria his tó ria, ma -
tan do a sede e a fome de mi lha res de pes so as. Di fe -
ren te men te do que pre gam os que são con trá ri os ao
pro je to, a trans po si ção não pre ju di ca rá a va zão do rio. 
O im pac to so ci o e co nô mi co será mu i to ma i or e mais
im por tan te para o País do que pos sí ve is pre ju í zos
am bi en ta is ca u sa dos com o des vio de uma pe que na
par te do rio.

De acor do com o pro je to exis ten te no Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal – ela bo ra do por téc ni cos e
não por po lí ti cos –, o São Fran cis co tem uma va zão
mé dia de 2.060 me tros cú bi cos por se gun do de água, 
aba i xo do So bra di nho, que de sem bo cam no oce a no
Atlân ti co. A trans po si ção pre vê que ape nas uma pe -
que na par te des sa va zão – me nos de 3,3% do to tal
re gu la ri za do, que em nú me ros re pre sen ta per to de
67,5 me tros cú bi cos por se gun do – seja des vi a da
para ga ran tir o su pri men to de água de cer ca de 10 mi -
lhões de pes so as. A pro pos ta do pro je to de trans po si -
ção é a cons tru ção de ca na is para a trans fe rên cia de
uma pe que na par te da água do Ve lho Chi co para as
prin ci pa is ca lhas no in te ri or do Nor des te, be ne fi ci an -
do, prin ci pal men te, os Esta dos de Per nam bu co, Ce a -
rá, Rio Gran de do Nor te e Pa ra í ba, os mais atin gi dos
pela seca.

Pelo pro je to, os téc ni cos ga ran tem que a trans -
fe rên cia hí dri ca para os Esta dos do cha ma do Nor des -
te Se ten tri o nal na trans po si ção do São Fran cis co
mul ti pli ca rá por dois os re cur sos hí dri cos lo ca is, ge -
ran do um enor me im pac to so bre a qua li da de de vida
das co mu ni da des ca ren tes. Na prá ti ca, o pro je to sig -
ni fi ca rá água po tá vel em quan ti da de e qua li da de para 
o con su mo hu ma no. Além dis so, cer ca de 223 mil
hec ta res da área se rão ir ri ga dos e um mi lhão de em -
pre gos será ge ra do. Será um alen to para o nor des ti no 
e uma opor tu ni da de de cres ci men to so ci o e co nô mi co
para o País. Enquan to a trans po si ção não se con cre ti -
za, o pro ces so de de ser ti fi ca ção au men ta no Nor des -
te, em ra zão do des ma ta men to de 97% da co ber tu ra
ve ge tal na ti va, das que i ma das e do ma ne jo ina de qua -
do do solo, au men tan do tam bém as pés si mas con di -
ções de vida da po pu la ção. A re a li za ção da trans po si -
ção é mais que uma ques tão eco nô mi ca, é uma ques -
tão hu ma ni tá ria. A de ci são po lí ti ca do Go ver no Fe de -
ral tem que ser to ma da ime di a ta men te, caso con trá rio 
as con se qüên ci as po de rão ser ain da mais gra ves.
Admi to que as re i vin di ca ções dos Esta dos da Ba hia,
Ala go as e Ser gi pe, por onde pas sa a ma i or par te do
rio, pro ce dem. O des ma ta men to das áre as pró xi mas
do rio, o seu as so re a men to, são pro ble mas que nos
pre o cu pam. Entre tan to, en ten do que a pri o ri da de ma -

i or é dar água a mi lha res de pes so as que vi vem na
mi sé ria. Enquan to o pro je to de trans po si ção cus ta rá
aos co fres pú bli cos R$2 bi lhões, a re vi ta li za ção do rio
de man da rá cer ca de R$10 bi lhões. Como a va zão a
ser uti li za da para a trans po si ção re pre sen ta um pou -
co mais de 2% – cer ca de 3% – da va zão mé dia re gu -
la ri za da, e con si de ran do que essa água vai para o
mar, não cre io que fará fal ta aos pe i xes do Atlân ti co.
Fran ca men te, não pos so ace i tar ca la do que de i xem
os meus con ter râ ne os so fre rem. Será que va mos
pas sar mais 150 anos es pe ran do que apa re ça al -
guém com von ta de po lí ti ca de mu dar essa si tu a ção e, 
até lá, quan tas cri an ças mor re rão de fome, de có le ra,
de sede. Qu an tos nor des ti nos se rão obri ga dos a mi -
grar para os gran des cen tros? Será que o Nor des te
tem que se trans for mar no Sa a ra para que as au to ri -
da des pos sam se pro nun ci ar?

Esses fo ram os dois ar ti gos; um na Ga ze ta Mer -
can til e o que es ta mos le van do para o Pre si den te da
Re pú bli ca e para o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. So bre
o esse úl ti mo, per gun ta ria aos Srs. Se na do res – e vi -
mos na se ma na pas sa da um Se na dor da Ba hia ba -
ten do nes sa te cla – se não pa re ce com aque la fá bu la
do lobo e do cor de i ro: a água já pas sou pelo lobo, e é
o cor de i ro que está aba i xo. E ele diz: – Não tol de a mi -
nha água que vou lhe pu nir.

– Mas não es tou tol dan do, a água cor re do se -
nhor para mim.

Ele res pon de, sem ar gu men to: – Se não foi
você, foi seu pai ou seu tio e vou matá-lo da mes ma
for ma.

É o que pa re ce ser. Te mos um to tal de dez mi -
lhões de pes so as nos qua tro Esta dos apro xi ma da -
men te. Eu per gun to se está cer to, se é nor mal ne gar -
mos água a essa po pu la ção de dois mi lhões e meio
de ha bi tan tes? Cer ca de 25% do pro je to é água para
be ber. E, de po is, como a água vai cor ren do per ma -
nen te men te, en che os re ser va tó ri os e per mi te fa zer a
ir ri ga ção, ain da vai em pre gar cer ca de um mi lhão de
pes so as. 

Não fo mos nós que des ma ta mos as mar gens
dos rios, não fo mos nós que as so re a mos o rio. Esta -
mos apo i an do aque les que que rem o de sas so re a -
men to e que es sas ma tas ci li a res se jam re plan ta das.
Qu e re mos que eles fa çam, mas que re mos, an tes de
mais nada, que o pre ce i to bí bli co de “dar de be ber a
quem tem sede” seja cum pri do. Enten de mos que dois 
mi lhões se jam mais fá ce is de ar ru mar, e os es pa -
nhóis já se pron ti fi ca ram a em pres tar o di nhe i ro. O Mi -
nis té rio já fez um acor do com os es pa nhóis, ao que
me cons ta. Ago ra, dez mi lhões são mais di fí ce is de
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ar ru mar. Que se faça de po is, mas que, pri me i ro,
dê-se água para be ber àque les que não têm.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ney Su as su na, V. Exª me con ce de um apar -
te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V. 
Exª com mu i ta ale gria.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Ney Su as su na, a for ma como V. Exª está
apre sen tan do essa ques tão, a meu ver, di fi cul ta o de -
ba te, por que ten ta ro tu lar aque les que têm ques ti o na -
men tos em re la ção ao pro ces so de trans po si ção. De
an te mão, nós que te mos a água so mos ca rim ba dos
como an ti cris tãos – nós ser gi pa nos, ala go a nos e ba i -
a nos. “É lá onde o rio pas sa. A água é nos sa, nin guém 
tas ca. Não es ta mos pre o cu pa dos com a sede dos
per nam bu ca nos, pa ra i ba nos, po ti gua res e ce a ren -
ses” Sin ce ra men te, co lo car a dis cus são sob es ses
ter mos di fi cul ta a pos si bi li da de de um en ten di men to.
Esse pro ble ma me re ce ser de vi da men te de ba ti do. Te -
nho sem pre pro cu ra do re ti rar o ca rá ter re gi o na lis ta ou 
pa ro qui al da dis cus são, mas há fa tos que os de fen so -
res da trans po si ção, da for ma como foi apre sen ta da,
pro cu ram es ca mo te ar. Pri me i ro, há o dis cur so de que
a água é para ma tar a sede dos pa ra i ba nos, ce a ren -
ses e po ti gua res, o que não é ver da de, por que 75%
do vo lu me da água uti li za da na trans po si ção não são
para ma tar a sede, mas para ir ri ga ção. De an te mão, já 
caem 75% do ar gu men to do cris ti a nis mo que V. Exª
ten tou es ta be le cer. Se gun do, o Rima (Re la tó rio de
Impac to do Meio Ambi en te) re a li za do não men ci o na
os efe i tos que po de rá ca u sar a trans po si ção so bre a
foz; tra ta ape nas do im pac to am bi en tal na área onde
ocor re rá a trans po si ção, ou seja, na área ob je to dos
ca na is que trans por ta rão água. O Se na dor Pa u lo
Sou to tam bém já pe diu um apar te e po de rá ex pli car
me lhor do que eu o as sun to, pois es te ve nos Esta dos
Uni dos e ob ser vou o pro ces so de trans po si ção na -
que le país. O as sun to foi dis cu ti do de mo cra ti ca men te
en tre os Esta dos ame ri ca nos. To da via – usan do um
ter mo lá de Ser gi pe – a ba ga ce i ra so brou para o Mé xi -
co, que é a si tu a ção em que se en con tram Ser gi pe e
Ala go as, com pa ran do ge o gra fi ca men te o rio São
Fran cis co ao rio dos Esta dos Uni dos. V. Exª está ten -
tan do le var a dis cus são me ra men te para o as pec to
emo ci o nal, do cris ti a nis mo, de que quem é con tra
está que ren do não le var água para os ir mãos nor des -
ti nos. Eu me re cu so a de ba ter nes ses ter mos. V. Exª
fala que são ne ces sá ri os R$2 bi lhões para a trans po -
si ção e R$10 bi lhões para a re vi ta li za ção. Sob esse
ra ci o cí nio me ra men te mo ne tá rio, V. Exª tem ra zão. Só 

que, se es ses R$2 bi lhões pro vo ca rem a mor te do rio, 
nem 10, 15 ou R$20 bi lhões vão tra zer água para al -
guém. São as pec tos que V. Exª tem que le var em con -
si de ra ção. Hoje se diz que a cul pa é das bar ra gens.
Só que na épo ca da cons tru ção das bar ra gens, di -
zia-se tam bém que não ia ter efe i to ne nhum. So bre os 
dois por cen to ape nas a que V. Exª se re fe re, eu uso o
mes mo ar gu men to da água, mas com sen ti do in ver -
so: quan do um copo d’água está che io, se se co lo ca
mais uma gota, trans bor da. A cul pa não foi da gota,
mas de todo o pro ces so de en chi men to do copo. Isso
vale tam bém com o efe i to in ver so, quan do se tra ta de
água, que é o que está acon te cen do com o rio São
Fran cis co ago ra. Até ago ra nin guém tem uma con clu -
são tec ni ca men te ace i tá vel de que os dois por cen to,
que são tão pou co, como V. Exª está di zen do, po dem
pro vo car a mor te do rio, da mes ma for ma que uma
gota pode pro vo car o trans bor da men to do copo. Mu i to 
obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Que
bom para V. Exª, no bre Se na dor, que pode ser in sen -
sí vel à mor te de 50 mil cri an ças! Que bom para o se -
nhor que não pre ci sa se pre o cu par.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Eu não ace i to isso! Ten tei es ta be le cer um de ba te de
alto ní vel com V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu não
es tou dan do um apar te a V. Exª. Eu o ouvi ca la do,
ouça-me ago ra, por fa vor. Se V. Exª não ace i ta, é pro -
ble ma seu.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Eu ten tei es ta be le cer um de ba te de alto ní vel com V.
Exª. Isso é chan ta gem ba ra ta. Não ace i to essa chan -
ta gem!

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Te nha
mais edu ca ção, não lhe con ce di a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Aten ção, 
Se nho res Se na do res. Peço a ta qui gra fia que não re -
gis tre os apar tes não au to ri za dos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não lhe 
pre o cu pa o prin cí pio cris tão. Para mim, que sou cris -
tão, pre o cu pa mu i to. Que bom para V. Exª, que pode
ra ci o ci nar des sa for ma. Não pos so, por que vejo meus 
con ter râ ne os to man do água que pa re ce um cal do de
cana. Sei que, com um rio de 2.670m³ de va zão mé -
dia, não se rão 70 me tros que fa rão fal ta. Não me ve -
nha di zer que isso irá ma tar um rio que tem 2.670m³,
e es ta mos fa lan do de 70 me tros – um pou co me nos,
67,9 me tros. Eu dis se que essa his tó ria se pa re ce
com a fá bu la do lobo e do cor de i ro, e pa re ce mes mo.
O rio sem pre exis tiu, mas há Se na do res aqui que
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nun ca fi ze ram nada e têm o se guin te ra ci o cí nio: 25%
são para o con su mo hu ma no, 70%, para a ir ri ga ção.
Vin te e cin co por cen to já ma tam a sede no pico da
seca. Falo de dez mi lhões de pes so as – não pos so
cur var-me a essa si tu a ção -, meus con ter râ ne os. Se
V. Exªs têm um rio, se não o uti li za ram como que ri am,
como de ve ri am e o as so re a men to acon te ceu, não fo -
mos os cul pa dos. Se ar ran ca ram as ma tas, tam bém
não fo mos os cul pa dos.

Esta mos apo i an do V. Exªs, mas quem dis põe de 
2.670m³ não pode ne gar 70m³ por se gun do. E nem
per ten ce ao Esta do de V. Exªs, pois a água já pas sou
por lá. Se vai fal tar para o oce a no Atlân ti co, é um ar -
gu men to não tão in te li gen te, mas pelo me nos sin ce ro. 
Ao ar gu men to de que “por esse lado não ace i to”, con -
tra po nho a se guin te per gun ta: qual é o lado ace i to?
Para mim con ta o as pec to hu ma no, pelo qual luto. O
lado téc ni co é frio, é tudo o que V. Exª com ba te. Acho
que não é por aí.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do o apar te a V. Exª. 

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª,
de po is, me con ce de um apar te, Se na dor Ney Su as -
su na?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, es pe ran do que V. Exª seja mais hu -
ma na do que o úl ti mo apar te an te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço ao
ora dor que con clua o seu dis cur so, pois já ul tra pas -
sou o tem po em cin co mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Peço
per dão a V. Exª, mas fi ze ram um dis cur so den tro do
meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
vai to le rar o apar te de V. Exª, pe din do que seja cur to,
como de ter mi na o Re gi men to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Mu i to obri ga do, 
Sr. Pre si den te. Ape nas su pon do que te nha sido in di -
re ta men te ci ta do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não,
não foi.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Des cul pe-me,
mas ain da as sim acre di to que te nha que fa zer al gu -
mas con si de ra ções, re co nhe cen do não a for ma como 
o as sun to foi abor da do, mas o di re i to que V. Exª tem
de lu tar por um pro je to que con si de ra im por tan te para 
o Esta do. Mas eu que ria, como já fa lei bas tan te so bre
esse as sun to, fa zer ape nas al gu mas ob ser va ções. A

pri me i ra de las é a se guin te: com R$2 bi lhões, Se na -
dor Ney Su as su na, a água não vai che gar para nin -
guém, por que esse é o cus to ape nas da obra prin ci -
pal. E é essa a mi nha pre o cu pa ção – o se nhor acre di -
te nis so. A mi nha pre o cu pa ção é que haja um pro je to
que faça, efe ti va men te, che gar água aos nor des ti nos
que pre ci sam. Por que os cus tos de adu ção, de tra ta -
men to, de dis tri bu i ção e de, eu di ria, de in fra-es tru tu ra 
para to dos os pro je tos de ir ri ga ção – cujo nú me ro
acho um ab sur do – são ele va dos. Não é pos sí vel que,
em 50 anos, a Co de vasf, por exem plo, te nha fe i to 90
mil hec ta res das águas às mar gens do rio São Fran -
cis co, e ago ra apa re ce um pro je to di zen do que vai ir ri -
gar 230 mil hec ta res, le van do água de uma dis tân cia
de 600 qui lô me tros. Mas esse é um ou tro pro ble ma. O 
que que ro di zer é que para fa zer che gar água – o que
V. Exª con si de ra im por tan te e eu tam bém – para es -
ses nor des ti nos, com to dos os pro gra mas que são
ne ces sá ri os, é pre ci so, no mí ni mo, mais R$10 a R$12 
bi lhões para se adu zir, para se tra tar, para se dis tri bu ir 
e para se fa zer in fra-es tru tu ra, in ves ti men tos es ses
que têm de ser al guém – ou do Go ver no Fe de ral ou
dos Go ver nos Esta du a is, ou até mes mo, no caso de
ir ri ga ção do se tor pri va do. Então, apa ren te men te, es -
ta mos fa lan do de be ne fí ci os mu i to gran des para um
cus to pe que no, que é ir re al. Nin guém vai fa zer che gar 
água àque les que pre ci sam ape nas com R$2 bi lhões.
Pre ci sa mos, por tan to, nis so ser re a lis tas. Não po de -
mos, mais uma vez, fa zer o que acon te ce e o que
acon te ceu mu i to no Nor des te: se fa zem os açu des, as 
bar ra gens, se re ser va água, e a água não che ga para
aque les que pre ci sam, por que não hou ve pla ne ja -
men to su fi ci en te para que isso acon te ces se. Esse é
um pon to im por tan tís si mo. O que não que re mos é
des per dí cio. É pre ci so que exis tam, por tan to, to das
as pré-con di ções que in di quem que essa água cha -
ga rá re al men te a quem pre ci sa. Ago ra, além dis so,
diz-se que é 2% da água, o que é pou co em re la ção à
va zão to tal do rio. É evi den te que é pou co, mas não é
esse o pro ble ma prin ci pal. O que que re mos é es tar
ab so lu ta men te con vic tos de que esse pro je to vai
aten der prin ci pal men te àqui lo que o se nhor de se ja. E
in fe liz men te não es tou acre di tan do nis so, por que
esse pro je to não vai aten der à con di ção prin ci pal que
to dos nós de se ja mos, que é le var água para os nor -
des ti nos que efe ti va men te pre ci sam dela. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do, no bre Se na dor.

E há aque la ques tão de pa râ me tros. Um rico
pre ci sa de ter uma Mer ce des para ser bem con du zi -
do. Um po bre, até num ju men to vai.
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Nós, da Pa ra í ba, es ta mos pre o cu pa dos que
che gue água nos açu des. Hoje, na ma i o ria des ses
açu des, joga-se fu te bol no fun do, por que não há água 
ne nhu ma. Con vi do V. Exª para vi si tá-los co mi go. Po -
de mos ir à So le da de, a San ta Lu zia, a São Ma me de,
e vou mos trar a V. Exª isso.

Não es ta mos pre o cu pa dos com o res tan te da
in fra-es tru tu ra. Qu e re mos que caia água na ca lha do
rio, pois esse é o pro je to, e o fi le te d’água per ma nen te 
per mi ta que esse re ser va tó rio te nha água para be ber, 
para que não fi que como Ser ra Bran ca, que está, há
dois anos e meio, sem ne nhum pin go d’água para be -
ber. A água tem que ser tra zi da atra vés de car ro-pipa.
V. Exª sabe o que é nove mil pes so as, há dois anos e
meio, sem um pin go d’água na sua bar ra gem? Pois é
isso que es ta mos vi ven do.

Por isso, a as pi ra ção de V. Exª e a com ple xi da de 
que V. Exª está co lo can do não são a nos sa. So men te
que re mos que che gue um pe que no fi le te d’água, e os 
70 me tros dão e so bram, des de que che gue, lá na ca -
be ce i ra do rio, um pou co de água, pois que essa
quan ti da de será su fi ci en te para as dez mi lhões de
pes so as nos qua tro Esta dos.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ape nas
peço à Se na do ra He lo i sa He le na que seja bre ve no
seu apar te. É um ape lo que faço a V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Com -
pre en do o ape lo de V. Exª, por que o Se na dor Ney Su -
as su na já es go tou o tem po e está fa zen do a gen ti le za
de nos con ce der o apar te. Vou ten tar ain da fa zer um
es for ço para ins cre ver-me com a fi na li da de de tra tar
des se tema. Eu es ta va acom pa nhan do o dis cur so de
V. Exª, do meu Ga bi ne te, Se na dor Ney Su as su na, e
acho re al men te inad mis sí vel que V. Exª, com a ex pe -
riên cia que tem, com o man da to par la men tar que
tem, não se sub me ta a fa zer o de ba te téc ni co e as su -
ma o dis cur so de ma gó gi co que vem sen do fe i to pelo
Go ver no Fe de ral. V. Exª não pode co brar de nin guém,
es pe ci al men te do Se na dor José Edu ar do Du tra, do
Par ti do dos Tra ba lha do res e de mu i tos ou tros Par la -
men ta res des ta Casa, que te nha qual quer sen so de
hu ma ni da de, sen so cris tão em re la ção à si tu a ção do
Nor des te. Te nho mais obri ga ção ain da de fa lar so bre
isso, por que sou so bre vi ven te de um de ter mi na do
tipo de sis te ma, de uma eli te zi nha po dre, in com pe -
ten te e ir res pon sá vel, que foi in ca paz de ga ran tir o de -
sen vol vi men to do Nor des te. Então, é exa ta men te por

esse es pí ri to hu ma ni tá rio, esse es pí ri to cris tão que
que re mos dis cu tir no vas al ter na ti vas con cre tas, áge is 
e efi ca zes para mi ni mi zar os pro ble mas gra vís si mos
do Nor des te, mas não po de mos ace i tar o dis cur so de -
ma gó gi co que vem sen do fe i to pelo Go ver no Fe de ral
e pelo Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. Pre ci sa mos sa ber
qua is as em pre i te i ras, qua is as con sul to ri as, qua is os
pro pri e tá ri os de ter ras que irão ga nhar com essa de -
sa pro pri a ção, qua is as áre as que vão ser ir ri ga das a
um cus to al tís si mo, a um cus to ab so lu ta men te im pa -
gá vel, se vai se tor nar mais uma obra in viá vel. Se na -
dor Ney Su as su na, não so mos aque les que fi ze ram
re ser va tó ri os com di nhe i ro pú bli co nas suas pró pri as
ter ras, nas suas pró pri as fa zen das, aque les que fo -
ram in ca pa zes, in clu si ve, de dis cu tir uma co i sa que V.
Exª sabe e já teve a opor tu ni da de de dis cu tir nes ta
Casa, que é a ques tão do uso con fli tan te das águas,
os pro ble mas gra vís si mos para o Nor des te em re la -
ção ao uso con fli tan te das águas, a op ção que essa
eli te po lí ti ca e eco nô mi ca foi ca paz de fa zer em de -
sen vol ver ou tras ma tri zes ener gé ti cas. Hoje, já exis te
pro ble ma em re la ção à ge ra ção de ener gia, ima gi nem 
fa zen do isso? Não se tra ta de água que sa i rá para o
mar, não diga uma co i sa des sas, não é água que será 
per di da para o mar. Hoje, vá ri os lu ga res do mun do
têm um por to a 50 qui lô me tros do que era an ti ga men -
te o mar, jus ta men te por esse tipo de pro je to ir res pon -
sá vel sem im pac to am bi en tal. Isso não acon te ce só
na Pa ra í ba ou no Rio Gran de do Nor te. Aliás, os téc ni -
cos de vá ri as uni ver si da des – por isso é im por tan te
que fa ça mos au diên ci as pú bli cas para tra zer mos téc -
ni cos de re cur sos hí dri cos da Uni ver si da de da Pa ra í -
ba e da Uni ver si da de do Rio Gran de do Nor te – in clu -
si ve já apre sen ta ram ou tras al ter na ti vas con cre tas,
áge is e efi ca zes, com me nor cus to no apro ve i ta men to 
dos re ser va tó ri os, com no vas tec no lo gi as para pos si -
bi li tar água até lá. Em Ala go as, a dez ou onze qui lô -
me tros do rio São Fran cis co, as pes so as es tão mor -
ren do de fome e sede tam bém. V. Exª te nha a mais
ab so lu ta cer te za dis so, e levo V. Exª para ver, uma cu -
nha de sa li ni da de de mais de 20 qui lô me tros do Oce -
a no Atlân ti co, en tran do no rio São Fran cis co. Então, é
inad mis sí vel que para o rio São Fran cis co, que sig ni fi -
ca 70% dos 3% de re cur sos hí dri cos do Nor des te,
não fa ça mos a re vi ta li za ção. Re vi ta li za ção não se faz
con co mi tan te men te com uma gi gan tes ca obra fa raô -
ni ca de en ge nha ria. V. Exª, com o com pro mis so que
tem em re la ção ao Nor des te, ti nha de es tar aqui de -
fen den do a re vi ta li za ção, a re vi ta li za ção das ma tas ci -
li a res, a ques tão do as so re a men to. O es tu do de im -
pac to am bi en tal men ti ro so e in com pe ten te que foi fe i -
to não deu con ta do im pac to am bi en tal na foz, em Ala -
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go as e Ser gi pe. Por tan to, não po de mos ace i tar esse
dis cur so su pos ta men te hu ma ni tá rio, por que não é.
Não pode nos dar li ção de hu ma ni da de e cris ti a nis mo. 
Se po de mos ter, po de mos ter de for ma igual, mas não 
po de mos re ce ber li ções de hu ma ni da de por que fa ze -
mos par te da que les que não são par te da eli te po lí ti -
ca e eco nô mi ca que des tru iu o nos so Nor des te, e V.
Exª sabe exa ta men te quem é.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Pre si den te, de po is des se apar te, fi quei ima gi nan do:
eu só ci tei uma fra se bí bli ca, ima gi ne se te nho ci ta do
um pou co mais.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Po de -
re mos com pe tir, por que tam bém co nhe ço as fra ses
bí bli cas.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Po de -
mos dis cu tir so bre isso. Tam bém te nho um pou co de
ex pe riên cia, Se na do ra. Ago ra, não te nho, con tu do,
essa ex pe riên cia téc ni ca que V. Exª têm. V. Exª faz
uma ava li a ção do pro je to téc ni co que não te nho e me
dou por sa tis fe i to com os pro je tos téc ni cos fe i tos pelo
Mi nis té rio, que ima gi no se rem com pe ten tes, por que
os en ge nhe i ros de lá, ima gi no, não de vam ser ir res -
pon sá ve is.

A se gun da co i sa que que ria di zer a V. Exª é que,
em hora ne nhu ma, de i xei de apo i ar a re cons tru ção do 
rio, a re vi ta li za ção do rio. Pelo con trá rio, dis se que
apo i a va a re vi ta li za ção das ma tas ci li a res, que não
des tru í mos, e o as so re a men to que não fi ze mos. Devo 
ter dito isso quan do V. Exª saía do ga bi ne te e es ta va a
ca mi nho do ple ná rio, por isso não ou viu esse tre cho
do meu dis cur so. Todo o tem po, apo i ei e mu i to. 

As ne ces si da des bá si cas são ar (quem não res -
pi ra mor re em al guns mi nu tos), água (quem tem sede
mor re em al guns dias), e de po is vem o ali men to
(quem tem fome mor re com mais dias ain da). Não te -
nho como ver meu povo mor ren do de sede ago ra –
ape sar de es tar cho ven do, há um tre cho em que não
há chu va – e che gar aqui e ou vir as pes so as di ze rem
que é um dis cur so de ma gó gi co. De ma gó gi co não!
Ne ces sá rio! É ne ces sá rio! Estou aqui para re pre sen -
tar aque le povo que está lá. No en tan to, se há 10 ou 5
Km em Ala go as, não é cul pa nos sa. De vi am ter sido
mais efi ci en tes os go ver nan tes de Ala go as.

A Srª. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Os go -
ver nan tes de Ala go as fa zem par te do gru po po lí ti co
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V. 
Exª que con clua o seu dis cur so.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não
sou de Ala go as, sou da Pa ra í ba. Não sou do gru po

po lí ti co de lá. V. Exª está equi vo ca da. V. Exª é uma
me tra lha do ra para fa lar e tira con clu sões mu i to rá pi -
das. Não é o meu caso. Pen se um pou co an tes de sol -
tar essa me tra lha de pa la vras, que acho bo ni to, mas
que não tem mu i ta co e rên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Faz
soar a cam pa i nha).

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, já vi que as co i sas, hoje, es tão sol tas. Eu vou
en cer rar, usan do uma fra se, não tão bí bli ca: vade re -
tro para toda essa bri ga. 

Não gos to mu i to de bri ga; mas, se for ne ces sá -
rio, faço, des de que seja para re pre sen tar o meu
povo.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Ante ro Paes de Bar ros, 2º Se cre tá -
rio, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, na for ma do Re gi men to, peço a V.
Exª. a pa la vra como Lí der do PMDB, no Se na do Fe -
de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, para uma co mu ni ca ção, por cin -
co mi nu tos, pois a Li de ran ça de seu Par ti do já fez uso
do tem po que cabe a ela.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te do no ti ciá rio re -
cen te e de pro nun ci a men tos do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães fe i tos des ta tri bu na do Se na do Fe de -
ral, on tem e hoje, na con di ção de Lí der da Ban ca da
do PMDB, no Se na do Fe de ral, é im pe ri o so a mim e
mes mo ina diá vel fa zer os se guin tes es cla re ci men tos:

1 – Em to das as 400 ho ras de gra va ções re la ta -
das pela re vis ta Veja, em sua úl ti ma edi ção, não há
se quer uma afir ma ção con cre ta con tra a fi gu ra do
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ja der
Bar ba lho. Não há, ain da, ne nhu ma de cla ra ção do Se -
na dor Ja der Bar ba lho que au to ri ze as ila ções cons -
tan tes da pu bli ca ção. Não pas sam, pois, Sr. Pre si den -
te, de in si nu a ções;
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2 – Nos jor na is des ta se ma na, ob ser va-se a re -
cur si va ten ta ti va de ma cu lar a ima gem do Pre si den te,
ain da ba se a da em in si nu a ções e in fe rên ci as. 

O pró prio Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, da Inte -
gra ção Na ci o nal, que anun ci ou a am pli a ção do nú me -
ro de em pre en di men tos in ves ti ga dos no âm bi to da
Su dam, foi ta xa ti vo ao ex pli car que “não há ne nhu ma
acu sa ção con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho”;

3 – Epi só dio si mi lar ocor reu re cen te men te com
o de no mi na do “Caso Ban pa rá”, onde todo o no ti ciá rio 
foi nu tri do por es pe cu la ções du ran te se ma nas. A con -
clu são, como de co nhe ci men to pú bli co, ates tou que o
caso fora ar qui va do em 1992 por fal ta de pro vas. Por -
tan to, não há o se gun do re la tó rio, não há o ter ce i ro re -
la tó rio, não há nada ab so lu ta men te novo para re -
quen tar a ma té ria, que foi ar qui va da em 1992 por fal ta 
de pro vas; 

4 – Tan to o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra quan to o
Go ver no Fe de ral têm to ma do as ini ci a ti vas ne ces sá ri -
as para dar res pos tas de fi ni ti vas à so ci e da de. 

No mais, é a per pe tu a ção do de nun cis mo com
pro pó si tos ni ti da men te po lí ti cos e in te res ses pes so a -
is na bus ca pre co ce de pa lan ques à su ces são pre si -
den ci al;

5 – Por fim, Sr. Pre si den te, es tou re me ten do, no
dia de hoje, à Cor re ge do ra-Ge ral da União, Anadyr
Ro dri gues, to das as de nún ci as con tra o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães. Entre elas, o novo la u do
do Insti tu to de Cri mi na lís ti ca, pu bli ca do pela Fo lha de 
S. Pa u lo, no dia 6 úl ti mo, con fir man do a aber tu ra de
con tas fan tas mas com vul to sos de pó si tos de em pre i -
te i ras que ser vi ram para be ne fi ci ar a cam pa nha do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães ao Go ver no do
Esta do da Ba hia em 1990; a au di to ria do Tri bu nal de
Con tas da União nas obras su per fa tu ra das do Ae ro -
por to de Sal va dor; as ope ra ções do Sr. Ru bens Gal le -
ra ni no Se na do Fe de ral du ran te a ges tão do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães; o for ne ci men to de cer ti -
dão ne ga ti va (tam bém com pro va da men te fal sa) de
dé bi to do INSS em uma tran sa ção imo bi liá ria que be -
ne fi ci ou o em pre sá rio João Car los Di Gê nio; e o es tra -
nho de sa pa re ci men to do em pre sá rio Raul Gi gan te,
res pon sá vel pela me ga o pe ra ção de re mes sa ile gal
de US$500 mi lhões para o ex te ri or. Vou en ca mi nhar
essa úl ti ma de nún cia tam bém ao Mi nis té rio da Jus ti -
ça, es pe ci fi ca men te ao Mi nis tro José Gre go ri, para as 
de vi das in ves ti ga ções, pois co me çam a sur gir ru mo -
res de seu as sas si na to para ocul tar a in ves ti ga ção.

Não dá mais, Sr. Pre si den te, para ace i tar mos,
nes te Se na do Fe de ral, esse bla bla blá. A re vis ta Veja,
re pi to, não traz ab so lu ta men te nada que en vol va o

Se na dor Ja der Bar ba lho nas de nún ci as ou mes mo
nas acu sa ções. Pre ci sa mos es cla re cer ab so lu ta men -
te tudo. Se a Cor re ge do ra não pu der fazê-lo, que re -
cor ra mos a ou tras ins tân ci as! Se o Tri bu nal de Con tas 
não o fi zer, se o Mi nis té rio Pú bli co não o fi zer, se o
pró prio Po der Exe cu ti vo não fi zer, que re cor ra mos a
ou tras ins tân ci as! A so ci e da de, re pi to, não pode fi car
sem res pos ta. De modo que, em nome do PMDB...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
des cul pas ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros e ao Se na dor 
José Edu ar do Du tra, pois, nes te mo men to que V. Exª
fala, não pode con ce der apar tes.

Eu po de ria con ce der a pa la vra ao Se na dor José 
Edu ar do Du tra em ou tras cir cuns tân ci as. Nes te mo -
men to, in fe liz men te, não é pos sí vel.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – É
para a CPI. Só está fal tan do uma as si na tu ra...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço, en tão, Sr. Pre si den te, a V. Exª e aos Se na -
do res e Se na do ras a aten ção que me dis pen sa ram.
Não pre ten día mos na Se ma na San ta co la bo rar com o 
agra va men to des ta dis cus são. Mas tudo isso, la men -
ta vel men te, con ti nua a ser ne ces sá rio, e o PMDB não
fal ta rá com a pa la vra e nós, de for ma ne nhu ma, Sr.
Pre si den te, va mos per mi tir que es sas co i sas, re pi to,
fi quem sem res pos ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, por
vin te mi nu tos, por per mu ta com o Se na dor Álva ro
Dias.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – 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, po de ria aqui apro ve i tar a opor tu ni da de, para
ra pi da men te fa lar do bri lhan te pro nun ci a men to do
Se na dor Pa u lo Har tung, que fez uma aná li se do re tra -
to so ci al dos da dos di vul ga dos pelo IBGE, prin ci pal -
men te pelo fato de que a ques tão da dis tri bu i ção de
ren da, da de si gual da de so ci al, re la ci o na-se mu i to de
per to com o tema edu ca ção, tor nan do-se opor tu na a
apro va ção no Se na do Fe de ral de um pro je to de lei
que vin cu le a ne ces si da de de se pres ti gi ar, com re -
ser va de va gas nas uni ver si da des pú bli cas, alu nos
egres sos da es co la pú bli ca.
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Entre tan to, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do -
res, vou de i xar para fa zer isso em ou tra opor tu ni da de.
O que me traz à tri bu na hoje é a ne ces si da de de eu
me de sin cum bir bem – mes mo na con di ção de Su -
plen te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar –
da mi nha fun ção no Con se lho de Éti ca e De co ro Par -
la men tar do Se na do da Re pú bli ca. No Con se lho, de -
fen de mos e te mos de fen di do a apu ra ção, o co nhe ci -
men to dos fa tos, a bus ca da ver da de de to das as si tu -
a ções para ali le va das. Fo mos, in clu si ve, o au tor do
re que ri men to para a oi ti va dos dois Pro cu ra do res da
Re pú bli ca, Gu i lher me Schelb e Eli a na To rel li, que,
numa pri me i ra au diên cia, se re cu sa ram a fa lar, em
nome de um si gi lo pro fis si o nal e de um se gre do pro -
fis si o nal. Re a li za da a ses são se cre ta, cre io que os
de po i men tos dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca fo ram
es cla re ce do res para to dos os Se na do res. 

Cons ta tei, Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da,
ou no iní cio des ta se ma na – pelo me nos no sá ba do
ou no do min go a re por ta gem já es ta va na Inter net e
nes ta se ma na já está sen do dis tri bu í da a re vis ta -,
ma té ria da re vis ta IstoÉ que traz no vos fa tos que am -
pli a ri am, ou po de ri am am pli ar, as ques tões a se rem
tra ta das na que le Con se lho. Entre tan to, dois dos per -
so na gens prin ci pa is ci ta dos na re vis ta Isto é, os Se -
na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to
Arru da tra ta ram de des men tir a ver são da re vis ta. O
Se na dor José Ro ber to Arru da traz hoje uma ma té ria
no Jor nal do Se na do di zen do que a ver são é sur re a -
lis ta e ja ma is acre di ta ria que o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães te ria fe i to es sas de cla ra ções e, este,
por sua vez, ne gou as de cla ra ções. 

Assim, o Con se lho de Éti ca do Se na do fica na
de pen dên cia para to mar ou de i xar de to mar al gu ma
pro vi dên cia de um ou tro Se na dor do ma i or pres tí gio
nes ta Casa que foi ci ta do na ma té ria “Abra ço de afo -
ga do”, dos jor na lis tas Andrei Me i re les, Mino Pe dro sa
e Ri car do Mi ran da. Nes ta ma té ria, fiz ques tão, an tes
de su bir à tri bu na, de avi sar o Se na dor José Edu ar do
Du tra, que é um dos Se na do res que mais ad mi ro nes -
ta Casa e não po de ria fal tar com a éti ca de in for má-lo
que iria tra tar do as sun to nes ta tri bu na só para tran -
qüi li zar o Se na dor e para co nhe cer mos o úni co de po i -
men to que ain da não se tor nou pú bli co, pelo me nos
até o mo men to, com re la ção a essa ma té ria “Abra ço
de afo ga do”. 

Le rei o tre cho da ma té ria para não co me ter ne -
nhu ma pos si bi li da de e, em co men tan do, de i xar de ser 
fiel ao que está es cri to. Diz a ma té ria: 

“Na vés pe ra da que la ses são, em ju nho 
do ano pas sa do, Arru da con tou a al guns co -

le gas – en tre eles, o atu al Lí der do Blo co de 
Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra
(PT-SE) – que ti nha como ex tra ir do pa i nel
os vo tos de cada um dos par la men ta res na
vo ta ção se cre ta.”

To mei co nhe ci men to tam bém. Dis se ao Se na -
dor José Edu ar do Du tra que to mei co nhe ci men to da
nota à im pren sa dada, mas que ain da não foi pu bli ca -
da pelo Se na dor José Edu ar do Du tra. Na nota à im -
pren sa, o Se na dor José Edu ar do Du tra, num dos
itens que acre di to que, com re la ção ao que li, seja o
mais im por tan te, diz: 

“Nun ca re ce bi, de ne nhum se na dor, in -
for ma ções de que exis ti ria uma lis ta de vo ta -
ção da que la ses são ob ti da por meio da vi o -
la ção do pa i nel ele trô ni co de vo ta ção do Se -
na do.”

Em meu en ten di men to, isso é um pou co di fe ren -
te da qui lo que está pu bli ca do na re vis ta IstoÉ: 

“Na vés pe ra da que la ses são, em ju nho 
do ano pas sa do, Arru da con tou a al guns co -
le gas – en tre eles o atu al Lí der do Blo co de
Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du tra
(PT-SE) – que ti nha como ex tra ir do pa i nel
os vo tos de cada um dos par la men ta res na
ses são se cre ta.”

O que gos ta ria de sa ber, para tran qüi li zar o Se -
na do, – não es tou du vi dan do da pa la vra do Se na dor
Anto nio Car los e nem na pa la vra do Se na dor Arru da
–, se fos se pos sí vel, o Se na dor José Edu ar do Du tra
con fir mar ou des men tir esse tre cho da ma té ria da re -
vis ta IstoÉ, se hou ve ou não esse con ta to um pou co
an tes da vo ta ção do epi só dio Luiz Este vão? Por que
con si de ro isso, Sr. Pre si den te, de ex tre ma im por tân -
cia no ins tan te em que fico as sus ta do em ve ri fi car al -
guns pré-jul ga men tos pú bli cos de quem ti nha o de ver
de não pre jul gar. Eu mes mo não pos so di zer que te -
nho uma opi nião for ma da a res pe i to des se epi só dio,
para o qual te mos que bus car mais in for ma ções e
mais da dos. Ao fazê-lo, po de re mos, após a apu ra ção
no Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral, che gar a
uma con clu são. E cre io que é fun da men tal para nós,
até sa ber se am pli a mos ou não a in ves ti ga ção, co -
nhe cer a opi nião do Se na dor José Edu ar do Du tra.
Mas não sei se S. Exª gos ta ria de fa zer um apar te a
fim de ex por o as sun to.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que o me lhor 
que po de ria acon te cer ao Se na do da Re pú bli ca in -
fe liz men te não acon te ceu. Me lhor se ria que os téc -
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ni cos da Uni camp aqui vi es sem e dis ses sem que é
ba zó fia – uti li zan do um ter mo da moda –, que o pa i -
nel não pode ser vi o la do. Se ria me lhor. Esta ins ti tu i -
ção es ta ria pro te gi da. O que ocor reu foi exa ta men te 
o con trá rio. Che ga ram à con clu são de que exis te a
pos si bi li da de – já fo ram de tec ta das 18 – de vi o lar o
pa i nel ele trô ni co. E esta é uma das ins ti tu i ções mais 
im por tan tes da Re pú bli ca. É im por tan te que o Po -
der Le gis la ti vo re cu pe re a sua cre di bi li da de di an te
da so ci e da de bra si le i ra.

Gos ta ría mos de de i xar re gis tra do nos so ape lo a 
fim de que seja fe i to o es cla re ci men to por par te do
Se na dor José Edu ar do Du tra no sen ti do de ne gar o
que aqui está pu bli ca do. Evi den te men te que os três
se na do res te ri am ca bal men te des men ti do a ma té ria
da re vis ta IstoÉ.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ex pli -
ca ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pe di do 
de V. Exª en con tra am pa ro re gi men tal. Con ce do-lhe a
pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma ex pli ca ção pes so al.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, logo que li a ma té ria, no sá ba -
do, fiz ques tão de emi tir uma nota à im pren sa so bre
esse epi só dio, so bre o qual não que ro en trar em
bate-boca ou em diz-que-me-diz. Como o epi só dio
está sen do apu ra do, que ro que to dos os as sun tos fi -
quem nos seus de vi dos lu ga res.

Não ouvi o dis cur so do Se na dor Arru da on tem,
mas es tou len do a re per cus são dele no Jor nal do Se -
na do. S. Exª diz o se guin te: “Mes mo não acre di tan do
nes ses co men tá ri os, que se ri am no mí ni mo le vi a nos,
li guei ime di a ta men te para os Se na do res Anto nio Car -
los e José Edu ar do Du tra, que ne ga ram que te nham
dado qual quer de cla ra ção so bre esse as sun to à re -
vis ta.”

A mi nha nota, que en tre guei a to dos os jor na is
ain da no sá ba do, é a se guin te:

1. Fui pro cu ra do, na úl ti ma quar ta-fe i ra, pe los
jor na lis tas Andrei Me i re les, Ri car do Mi ran da e Mino
Pe dro sa para fa lar so bre fa tos no vos re la ci o na dos à
ses são do Se na do Fe de ral que cas sou o man da to do
ex-Se na dor Luiz Este vão. Não con ce di qual quer en -
tre vis ta para os jor na lis tas da IstoÉ, fato que é con fir -
ma do pela ma té ria da pró pria re vis ta.

2. Nun ca re ce bi, de ne nhum Se na dor, in for ma -
ções de que exis ti ria uma lis ta de vo ta ção da que la

ses são, ob ti da atra vés da vi o la ção do pa i nel ele trô ni -
co de vo ta ção do Se na do.

3. A mi nha par ti ci pa ção no epi só dio da cas sa -
ção do ex-Se na dor se deu ex clu si va men te na CPI do
Ju di ciá rio e como co or de na dor do pro ces so de ela bo -
ra ção da re pre sen ta ção en ca mi nha da ao Con se lho
de Éti ca do Se na do, que cul mi nou na per da do seu
man da to.

4. Qu an do sur gi ram na im pren sa as no tí ci as so -
bre a vi o la ção do pa i nel e a exis tên cia da lis ta de vo ta -
ção, en ca mi nhei, em con jun to com o Lí der do PT na
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
re pre sen ta ção para o Con se lho de Éti ca do Se na do
in ves ti gar as de nún ci as.

5. Não in te res sa ao PT par ti ci par de qual quer
rede de in tri gas re la ci o na das a esse epi só dio. A nos -
sa re pre sen ta ção re sul tou na aber tu ra de um pro ces -
so que está sen do exa mi na do pelo Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, de sig na do Re la tor na Co mis são de Éti ca
para exa mi nar esse caso. Na hi pó te se de a in ves ti ga -
ção apon tar para a exis tên cia de cri me de vi o la ção da
ses são se cre ta, o nos so Par ti do to ma rá as me di das
ne ces sá ri as para pro por a pu ni ção ri go ro sa dos res -
pon sá ve is.

Isso é tudo que te nho a de cla rar a res pe i to des -
ses epi só di os, por que en ten do que, no mo men to em
que está sen do in ves ti ga da a pos si bi li da de de que bra 
do si gi lo do voto a par tir de uma re pre sen ta ção pro -
pos ta por nós, o que tem que ser in ves ti ga do são os
fa tos re la ci o na dos a todo o epi só dio.

Re cu so-me a es ta be le cer co men tá ri os so bre
con ver sas a res pe i to do epi só dio en tre Se na do res no
re cin to des ta Casa. Des sa for ma, es ta re mos pro mo -
ven do um dis se-não-dis se que não con tri bu i rá para a
apu ra ção dos fa tos.

Para que não fi zes se co men tá ri os ou tros a res -
pe i to do as sun to, fiz ques tão de en tre gar à im pren sa
um do cu men to es cri to so bre a mi nha par ti ci pa ção em 
to dos os epi só di os, ex pres sa na nota que aca bei de
ler para o Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por vin te
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, o Se na -
dor Pe dro Si mon já abor dou o tema on tem. Ou tros
Co le gas, como o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, hoje, tam -
bém te ce ram co men tá ri os. O Bra sil in te i ro, du ran te o
pe río do da qua res ma, vem de ba ten do a ques tão.
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Vou fa lar so bre a Cam pa nha da Fra ter ni da de
des te ano. Já que es ta mos na Se ma na San ta, es ta -
mos nos en ca mi nhan do para essa con fluên cia da
Sex ta-fe i ra San ta, do Sá ba do de Ale lu ia, da Pás coa,
e ten do em vis ta a cam pa nha de sen ca de a da pela
CNBB no Bra sil, pen so que nun ca é de ma is fa zer al -
gu mas re fle xões.

Gos ta ria, hoje, de sa u dar mais uma ini ci a ti va de
fun da men tal im por tân cia para a ci da da nia bra si le i ra:
o lan ça men to da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2001,
cujo tema é “Vi das sim, dro gas não”. Já se vão 37
anos des de a pri me i ra cam pa nha e, ao lon go des ses
anos, o Bra sil ga nhou mu i to com es sas mo bi li za ções.
Mais que mo bi li za ções, as cam pa nhas da fra ter ni da -
de per mi tem uma ver da de i ra cons ci en ti za ção so bre
as pec tos pro ble má ti cos da so ci e da de bra si le i ra que
pre ci sam ser mu da dos.

A cam pa nha des te ano se gue na es te i ra da do
ano pas sa do, cujo lema era “Um sé cu lo sem ex clu -
sões”. Este ano é ele i to um dos as pec tos da ex clu são
so ci al, que é o trá fi co e o con su mo de dro gas. Se gun -
do o tex to-base, as dro gas cons ti tu em “um sis te ma de 
mor te, ali men ta do por um es ti lo de vida ma te ri a lis ta,
que vem se alas tran do como fu ra cão, a par tir do cul ti -
vo, co mer ci a li za ção e con su mo das dro gas, que ce i fa
mi lha res de vida e afe ta pro fun da men te fa mí li as em
am plos se to res so ci a is”.

Não é se gre do para nin guém que as dro gas
sem pre apa re cem jun ta men te com ou tras ma ni fes ta -
ções de vi o lên cia: “a pros ti tu i ção, os rou bos, os as sal -
tos e se qües tros, a cor rup ção po lí ti ca, a cor ro são da
di men são éti ca do tra ba lho e a guer ra en tre tra fi can -
tes”, como res sal ta o tex to da cam pa nha.

A cam pa nha des de ano é le va da avan te pelo
Con se lho Na ci o nal das Igre jas Cris tãs (Co nic). Para
par ti ci par, além dos fiéis, são con vi da dos to dos os ci -
da dãos que lu tam por um Bra sil jus to e so li dá rio, para
que so mem for ças para a mo bi li za ção na ci o nal con tra 
as dro gas, seus men to res, tra fi can tes e to dos que os
apói am.

Como em ou tras cam pa nhas, o lema “Vida sim,
dro gas não” ques ti o na as es tru tu ras po lí ti cas, eco nô -
mi cas e so ci a is de nos so País. Sa be mos que a pro du -
ção e o trá fi co de dro gas tor na ram-se, hoje, um gran -
de ne gó cio e, por tan to, in ter fe rem na po lí ti ca e na cul -
tu ra de nos so povo. O pro ble ma, pois, pas sou a ser
es tru tu ral, atin gin do um gran de nú me ro de pes so as,
não ape nas no Bra sil, mas no mun do in te i ro.

No tex to-base, a cam pa nha tra ça um per fil do
que con si de ra o “sis te ma de dro gas” no País. Faz um
re tros pec to cul tu ral e ci en tí fi co so bre o tema, opor tu -

ni da de em que faz um ba lan ço dos usos que as dro -
gas po dem ter. Admi te que, em al gu mas co mu ni da -
des, como as in dí ge nas, o uso de de ter mi na das dro -
gas tem tido um sen ti do ri tu al; que, na me di ci na, tem
sido, em al guns ca sos, uma con quis ta con tra do res e
en fer mi da des. Mas, em am bos os ca sos, exis te sem -
pre a pos si bi li da de de um con tro le so ci al.

Mas a mo da li da de de “dro ga” tra ta da na Cam -
pa nha da Fra ter ni da de é aque la que es ca pa ao con -
tro le so ci o cul tu ral. Aque la dro ga, lí ci ta ou ilí ci ta, que
se tor nou aces sí vel a qual quer pes soa, mes mo às cri -
an ças e aos ado les cen tes. Os efe i tos des sa dro ga —
in cor po ra da à so ci e da de como mer ca do ria — po dem
ser le ta is, pois, hoje, a so ci e da de está fra gi li za da por
aba los mo ra is e mu dan ças cul tu ra is. 

A cam pa nha dis tin gue, pois, as dro gas em três
gru pos:

– as lí ci tas, ou seja, as li vre men te pro du zi das e
co mer ci a li za das, como o fumo e o ál co ol;

– as se mi lí ci tas, ou seja, as dis tri bu í das so men -
te sob pres cri ção mé di ca;

– e as ilí ci tas, cuja pro du ção, co mer ci a li za ção e
con su mo cons ti tu em in fra ções le ga is e são ob je to do
cha ma do nar co trá fi co.

Cha mo aten ção para o fato de que, en tre as dro -
gas com ba ti das, in clu em-se as subs tân ci as ca pa zes
de pro vo car al te ra ções da per cep ção, do hu mor e das 
sen sa ções. Por tan to, en tre as dro gas es tão tam bém o 
ál co ol e o ta ba co; cer tos pro du tos na tu ra is – co gu me -
los, por exem plo -; ina lan tes, en tre os qua is cola e
éter; além de vá ri os me di ca men tos, como as an fe ta -
mi nas e a mor fi na. 

A pro pos ta da cam pa nha é, des se modo, in cen -
ti var um am plo mo vi men to de so li da ri e da de para
man ter viva a es pe ran ça das ví ti mas di re tas das dro -
gas, di vul gan do ini ci a ti vas já exis ten tes e es ti mu lan do 
no vas”. Po rém, mais que isso, pre ten de: 

... de nun ci ar com co ra gem e com for ça 
o he do nis mo, o ma te ri a lis mo e aque les es ti -
los de vida que fa cil men te in du zem à dro -
ga1, bem como os me ca nis mos so ci a is do
mer ca do “ne o li be ral” que, com seu pa drão
de con su mo in sa ciá vel, au men ta a com pe ti -
ção e o in di vi du a lis mo, de i xan do um va zio
exis ten ci al nas pes so as nele in te gra das e a
re vol ta das que dele são ex clu í das, le van do
umas e ou tras para o mun do das dro gas.

A cam pa nha nos lem bra mu i to bem que as dro -
gas aba lam mu i tos so nhos, trans for man do-os em pe -
sa de los. O fumo, o ál co ol, os es ti mu lan tes, os tó xi cos
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e en tor pe cen tes es tão mais per to de nós do que por
ve zes sus pe i ta mos ou que re mos ad mi tir. Há um enor -
me exér ci to de pro du to res, agen tes fi nan ce i ros e tra fi -
can tes co man dan do o mun do das dro gas. Exis tem
vul to sas so mas de di nhe i ro en vol vi das, com lu cro fi -
nan ce i ro para al guns à cus ta da mor te de mu i tos.

Pela nos sa vi são li mi ta da, ten de mos a en xer gar
ape nas o usuá rio, seja por co nhe cer um caso na fa mí -
lia, na vi zi nhan ça ou na fa mí lia de um ami go, seja por
ler mos na im pren sa. Qu an do mu i to, fi ca mos sa ben do, 
tam bém por in ter mé dio do no ti ciá rio po li ci al, da exis -
tên cia dos tra fi can tes, o ou tro elo des sa ca de ia. Mas
des co nhe ce mos os gran des pro du to res e ne go ci an -
tes des sa rede. Esses, em ge ral, não são apa nha dos
pela lei, por te rem como es ca par. Esse é o ma i or pro -
ble ma da vi si bi li da de de uns e da vir tu al “inal can ça bi -
li da de” dos “tu ba rões” da dro ga. Enquan to os po de ro -
sos che fes des sa rede dis põem de mu i tos me i os para
es ca par da re pres são po li ci al, in clu in do a “la va gem
de di nhe i ro”, que lhe dá a apa rên cia de co mér cio le -
gal, os pe que nos tra fi can tes e os usuá ri os de dro ga
aca bam atrás das gra des ou mor tos nos be cos das fa -
ve las.

Uma po lí ti ca pú bli ca de com ba te ao nar co trá fi co 
deve, pois, che gar aos man dan tes do nar co trá fi co,
cu jas re des per me i am todo o pla ne ta, mo vi men tan do
va lo res es ti ma dos em tor no de US$400 bi lhões por
ano. Por re por ta gens da mí dia, so mos in for ma dos de
que esse é um dos se to res que ofe re cem os me lho res 
sa lá ri os a quem nele in gres sa.

Eis que os já ex clu í dos das so ci e da des de mer -
ca do aca bam se tor nan do as pes so as mais ex pos tas
à vi o lên cia e ao nar co trá fi co. As cha ci nas e os con fli -
tos en tre gan gues nas gran des ci da des, a guer ra pelo 
con tro le do trá fi co, as ma no bras de in tro du ção da dro -
ga nas es co las e lu ga res de la zer, a pre ca ri e da de ex -
plo si va do sis te ma car ce rá rio tra zem es tam pa das nos 
cor pos das ví ti mas a sua ori gem so ci al, como bem re -
fe re o tex to da cam pa nha.

O tex to-base nos re lem bra a re la ção en tre au -
men to da vi o lên cia e trá fi co de dro gas, com in di ca do -
res cru éis:

– de 1980 a 1996, a taxa de as sas si na tos do -
brou no Bra sil, pas san do de 13 para 25 por ano em
cada 100 mil ha bi tan tes;

– esse ín di ce sobe a 44,8 em cada 100 mil jo -
vens en tre 15 e 19 anos de ida de e, na mes ma fa i xa
etá ria, che ga a 215 mor tes no Esta do do Rio de Ja ne -
i ro e a 134 no Esta do de São Pa u lo.

Não nos es que ça mos dos al tos cus tos so ci a is e
fi nan ce i ros re sul tan tes da in dús tria do nar co trá fi co e

do con su mo de dro gas, en tre os qua is se in clu em os
gas tos pú bli cos com o tra ta men to de sa ú de dos fu -
man tes e ain da os pre ju í zos pro vo ca dos pelo al co o -
lis mo e tudo que ele acar re ta: aci den tes de trân si to,
de sem pre go, bri gas e mor te, des man che fa mi li ar.
Nun ca é de ma is lem brar, tam bém, a dis se mi na ção do 
ví rus HIV en tre usuá ri os de dro gas in je tá ve is. Não
nos es que ça mos, igual men te, do au men to da vi o lên -
cia e da ex ten são do cri me or ga ni za do a qua se to das
as es fe ras da so ci e da de.

Obvi a men te, de vi do ao es pra i a men to des sa teia 
do nar co trá fi co, o Bra sil não po de ria com ba ter so zi -
nho esse mons tro. Faz-se ne ces sá rio, por tan to, que
esse com ba te e as res pec ti vas ações de pre ven ção
se dêem de for ma co o pe ra ti va en tre as di ver sas na -
ções. Aler ta mos en tre tan to que, nes sas ações, não
pode um país ter o pre do mí nio da agen da e im por
ações a ou tras na ções so be ra nas. Qu al quer ação
deve com par ti lhar res pon sa bi li da des, re cur sos e au -
to ri da de.

Do pon to de vis ta de cada pes soa ou cada fa mí -
lia, ca bem ações in di vi du a is, mas, quan do se tra ta
das ações le va das a cabo pelo Po der Pú bli co, te mos
que en ca rar o con su mo e o trá fi co de dro gas como
fato so ci al. E aqui re cor ro, no va men te, às pa la vras
tex tu a is da Cam pa nha da Fra ter ni da de para me re fe -
rir ao as pec to so ci al:

Uma so ci e da de como a nos sa, cada
vez mais prag má ti ca, in sen sí vel, com pe ti ti -
va, con su mis ta e in di vi du a lis ta, é uma so ci e -
da de que fa vo re ce o uso de dro gas2. Ela
ge rou um mun do onde a exis tên cia co ti di a -
na se tor nou ao mes mo tem po tão ár dua e
tão va zia de sen ti do que os tó xi cos fun ci o -
nam como amor te ce do res nas re la ções do
ser hu ma no con si go mes mo e com o mun -
do. Há quem use a ex pres são “ci vi li za ção
quí mi ca” para de sig nar essa re a li da de.

O do cu men to da Cam pa nha da Fra ter ni da de
ex pli ca a to xi co ma nia da se guin te for ma:

...o en con tro de um in di ví duo, um pro -
du to (a dro ga), e um mo men to so ci o cul tu -
ral3. Esse mo de lo de com pre en são do fe nô -
me no da de pen dên cia pa re ce ser o mais
ade qua do, por abran ger tan to dro gas “le -
ves”, como o ál co ol, quan to as mais “pe sa -
das”. Em to das as si tu a ções de de pen dên -
cia, é pre ci so ter pre sen te o tri pé “pes -
soa/subs tân cia quí mi ca/con tex to so ci o cul tu -
ral”: a aná li se cu i da do sa das re la ções en tre
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es ses ele men tos ofe re ce rá uma vi são mais
re a lis ta do pro ble ma, evi tan do sim pli fi ca -
ções em que um dos três ele men tos pa re ce
ex pli car o todo.

No Bra sil, de ve mos dar mais ên fa se aos as pec -
tos pre ven ti vos do uso de dro gas, pois, até o mo men -
to, o en fo que tem sido na re pres são ao trá fi co e ao
con su mo, o que tem re ve la do o al can ce li mi ta do des -
sas ações. As cam pa nhas pu bli ci tá ri as pa re cem ter
tido pou co efe i to, além de pro vo ca rem cer to medo
das dro gas ilí ci tas, com o ris co até mes mo de pro vo -
car cu ri o si da de em ex pe ri men tá-las.

Qu an to às dro gas lí ci tas, como é o caso do ta -
ba co, te mos as cam pa nhas do Mi nis té rio da Sa ú de
es cla re cen do os ma le fí ci os do fumo. Entre tan to, o po -
der de se du ção da pu bli ci da de des ses pro du tos con ti -
nua ma i or, pois, com su ti le za, iden ti fi cam o fumo e o
ál co ol com o su ces so, o po der e o bom gos to.

O uso e o abu so de dro gas tem cres ci do de
modo sig ni fi ca ti vo. Cada vez mais di mi nui a ida de do
pri me i ro con ta to com as dro gas. Pelo úl ti mo le van ta -
men to do Cen tro Bra si le i ro de Infor ma ções so bre
Dro gas Psi co tró pi cas (CEBRID), re a li za do em 1997,
o per cen tu al de ado les cen tes que já con su mi ram dro -
gas (uso na vida) en tre os 10 e 12 anos de ida de é al -
tís si mo: 

– 51,2% usa ram ál co ol; 
– 11% usa ram ta ba co; 
– 7,8% usa ram sol ven tes; 
– 2% usa ram an si o lí ti cos; e 
– 1,8% já se uti li za ram de an fe ta mí ni cos.
Nas dez ca pi ta is pes qui sa das, cres ceu a ten -

dên cia para o uso fre qüen te de ma co nha en tre cri an -
ças e ado les cen tes. O uso de co ca í na e de ál co ol
tam bém au men tou em seis ca pi ta is. 

A si tu a ção agra va-se en tre as cri an ças e ado -
les cen tes em si tu a ção de rua, como nos in for ma a
cam pa nha. Se gun do o le van ta men to de 1993, o uso
de dro gas por essa po pu la ção apre sen ta os se guin -
tes per cen tu a is:

– 82,5% em São Pa u lo;
– 71,5% em Por to Ale gre;
– 64,5% em For ta le za;
– 57% no Rio de Ja ne i ro; e 
– 90,5% em Re ci fe.
Di an te des se mun do da mor te or ga ni za do para

dar lu cro, com pe te a nós, au to ri da des cons ti tu í das,
to mar mos a ini ci a ti va de pro por for mas de com ba te
ao nar co trá fi co, as sim como apo i ar as ini ci a ti vas exi -
to sas já exis ten tes.

É pre ci so com ba ter o cul ti vo, a pro du ção e o co -
mér cio de dro gas no Bra sil. Des se modo, de ve mos
apo i ar a ação da Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas
(SENAD), cri a da, faz pou cos anos, pelo Go ver no Fe -
de ral, com o ob je ti vo de de sen vol ver uma po lí ti ca de
con tro le do uso in de vi do e abu si vo de dro gas. Jun ta -
men te com os ór gãos de Se gu ran ça, ela está en car -
re ga da de com ba ter o trá fi co ilí ci to de dro gas e subs -
tân ci as psi co tró pi cas.

Uma das ini ci a ti vas dig nas de men ção da
SENAD foi a re a li za ção do Fó rum Na ci o nal an ti dro -
gas, em 1998, que elen cou uma sé rie de ini ci a ti vas
que po de ri am ser vi a bi li za das no com ba te às dro gas,
al gu mas de las já pos tas em prá ti ca. Além des se Fó -
rum, a cada ano, a SENAD tem re a li za do anu al men te
a “Se ma na Na ci o nal Anti dro gas” e fe i to con vê ni os
com en ti da des que têm como ob je ti vo a im ple men ta -
ção dos pro gra mas de pre ven ção ao uso in de vi do de
dro gas.

Entre es sas ini ci a ti vas, des ta co o Pro je to-es co -
la, em par ce ria com Se cre ta ri as Esta du a is de Edu ca -
ção, para dis cus são, em co lé gi os da rede pú bli ca, so -
bre se xu a li da de, sa ú de e uso in de vi do de dro gas.
Des se pro gra ma fa zem par te o tre i na men to de pro -
fes so res e alu nos.

Em 1998, a Se nad pro mo veu o Fó rum Na ci o nal
Anti dro gas, que elen cou uma sé rie de ini ci a ti vas que
po de ri am ser vi a bi li za das no com ba te às dro gas, al -
gu mas de las já fo ram pos tas em prá ti ca. Anu al men te,
a Se nad tem re a li za do a Se ma na Na ci o nal Anti dro -
gas e fe i to con vê ni os com en ti da des que têm como
ob je ti vo a im ple men ta ção de pro gra mas de pre ven -
ção ao uso in de vi do de dro gas.

Sr. Pre si den te, vejo que V. Exª me si na li za. É
ver da de que já es tou che gan do ao fim do meu tem -
po? O tem po pas sou tão rá pi do as sim?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O tema
que V. Exª abor da é tão im por tan te que nos dá a im -
pres são de que re al men te o tem po pas sou rá pi do.
Mas so li ci to a V. Exª que apres se o seu dis cur so, pois
ain da há al guns ora do res ins cri tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Pro cu ra rei re su mir o meu pro nun ci a men to, no má xi -
mo, em cin co mi nu tos, para que pos sa apre sen tar
esse tema que o Bra sil con si de ra de suma im por tân -
cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
agra de ce a V. Exª.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Entre as ini ci a ti vas da Se nad, des ta co o Pro je to Esco -
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la, fe i to em par ce ria com Se cre ta ri as Esta du a is de
Edu ca ção, para dis cus são, em co lé gi os da rede pú -
bli ca, so bre se xu a li da de, sa ú de e uso in de vi do de
dro gas. Des se pro gra ma, fa zem par te do tre i na men -
to pro fes so res e alu nos.

Ou tra ini ci a ti va vi to ri o sa foi a cri a ção de cen -
tros de re fe rên cia, como os da Uni ver si da de Fe de ral
da Ba hia, da Uni ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, da
Uni ver si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro e da Uni -
ver si da de de Bra sí lia, que re a li za ram cur sos e pro je -
tos de ca pa ci ta ção de pro fis si o na is e agen tes de
pre ven ção de dro gas e do en ças se xu al men te trans -
mis sí ve is.

Exis tem, ain da, cur sos de ca pa ci ta ção de pro -
fis si o na is para tra ba lha do res de ins ti tu i ções pú bli cas 
de sa ú de, em se to res que atu am com a sín dro me e
do en ças ad qui ri das pelo abu so de dro gas ilí ci tas.

Des ta co ain da a ini ci a ti va de par ti cu la res que
le vou à cri a ção da Fe de ra ção Bra si le i ra de Co mu ni -
da des Te ra pêu ti cas, que pu bli cou o “Ca tá lo go de
Cen tros Bra si le i ros para o Tra ta men to/Pre ven ção de 
De pen dên cia de Dro gas”. Nes sa li nha de atu a ção,
en con tra mos a Asso ci a ção Na ci o nal de Co mu ni da -
des Te ra pêu ti cas Cris tãs e a Fe de ra ção das Co mu ni -
da des Te ra pêu ti cas Evan gé li cas do Bra sil. Não obs -
tan te o su ces so des sas ini ci a ti vas, ain da há mu i to o
que fa zer.

Com res pe i to à le gis la ção, os Esta dos pre ci -
sam ob ser var a obri ga to ri e da de da cri a ção e do fun -
ci o na men to dos Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is
de Entor pe cen tes. Os Go ver na do res, os Pre fe i tos,
as Assem bléi as Le gis la ti vas e as Câ ma ras Mu ni ci -
pa is de Ve re a do res são os pri me i ros res pon sá ve is
pela im plan ta ção e pelo fun ci o na men to des ses Con -
se lhos. Assim, na que les Esta dos em que ain da não
es tão em fun ci o na men to os Con se lhos, é im pe ra ti vo
que as au to ri da des to mem a ini ci a ti va de im plan -
tá-los. Os mu ni cí pi os só po de rão re ce ber ver bas
des ti na das à pre ven ção, ao tra ta men to e à re pres -
são às dro gas se o Con se lho es ti ver em ple no fun ci -
o na men to e su je i to à su per vi são.

No Se na do, de ve mos fi car aten tos ao re sul ta do 
das ações da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do
Nar co trá fi co. Um bom es tra go na rede do nar co trá fi -
co já foi fe i to com as de nún ci as e as pri sões, que re -
dun da ram, até, na cas sa ção de par la men ta res. Mas
não po de mos pa rar aí. É ne ces sá rio que o Mi nis té rio

Pú bli co dê pros se gui men to a es sas ações e faça
com que os nar co tra fi can tes se jam pre sos e iso la -
dos de suas re des de co man do. Do mes mo modo,
faz-se ne ces sá rio que as pri sões os iso lem de fato,
pois que, se não, os nar co tra fi can tes ape nas mu dam
de en de re ço. Não se pode “per mi tir”, por exem plo, o
uso de apa re lhos ce lu la res de den tro das pri sões,
que cons ti tui um ab sur do. Se ria bom tor ná-la per ma -
nen te.

De ve mos mes mo exa mi nar se não é o caso de
trans for mar a CPI do Nar co trá fi co em uma Co mis são 
Per ma nen te do Con gres so, para in ves ti ga ção do
nar co trá fi co e do con su mo de dro gas no País, como
já acon te ce em al guns pa í ses.

Sr. Pre si den te, de ve mos vol tar a nos sa aten ção 
para a re vi são da Lei nº 6.368, de 1976, que dava ên -
fa se aos con su mi do res sem uma pu ni ção efe ti va aos 
con tro la do res do co mér cio.

De ve mos tam bém cu i dar do pro ble ma da “la va -
gem” de di nhe i ro para apli car as de vi das pe na li da -
des. Do mes mo modo, cri ar me ca nis mos para de sa -
pro pri ar e ven der ime di a ta men te to dos os bens
apre en di dos do nar co trá fi co.

Lem bro a pro po si ção do nos so fa le ci do Co le ga
Darcy Ri be i ro, que obri ga os pro du to res de cola a co -
lo ca rem odo res ru ins para de ses ti mu lar o seu uso
pe las cri an ças de rua, Sr. Pre si den te.

É ne ces sá rio apo i ar os pe que nos agri cul to res
de de ter mi na das re giões de ris co, para evi tar que
eles se jam se du zi dos pelo alto ren di men to do cul ti vo 
de plan tas li ga das às dro gas, bem como os se rin -
gue i ros e in dí ge nas que ocu pam as fron te i ras do
Bra sil.

Além dis so, de ve mos es ti mu lar to dos os pro -
gra mas de cons ci en ti za ção con tra o uso de dro gas,
prin ci pal men te aque les que te nham lu gar na es co la
e os que atin gem a fa mí lia, pois es ses são os lo ca is
pri vi le gi a dos de acom pa nha men to e pre ven ção do
uso de dro gas. Um meio sa u dá vel de pre ven ção às
dro gas é o de sen vol vi men to de pro gra mas de es por -
te, cul tu ra e la zer, que, edu ca ti va men te, co lo cam no
cen tro do pro je to a va lo ri za ção da pes soa e não da
ati vi da de em si.

Não po de mos igual men te es que cer que tra ba -
lho aju da mu i to na pro te ção con tra os ví ci os, pois,
além do ren di men to que pro duz, é um fa tor que au -
men ta a auto-es ti ma, cor ro bo ra na cons tru ção da
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pes soa e é im por tan te te ra pia ocu pa ci o nal. Por isso,
pre ci sa mos apo i ar pro gra mas de ge ra ção de ren da e 
de em pre go, para jo vens e adul tos com ba i xa qua li fi -
ca ção, pois essa é uma das ati vi da des a se rem pro -
mo vi das como meio de com ba te às dro gas. É pre ci -
so en vol ver to dos os se to res da edu ca ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
re fle xões po de ri am con ti nu ar ain da por mu i to tem po. 
Paro nes te pon to, não por con si de rar es go ta do o
tema, mas para abrir es pa ço para ou tras con tri bu i -
ções. No mais, de se jo que esta cam pa nha da fra ter -
ni da de seja co ber ta de êxi to, pois do su ces so dela
de pen de o res ga te de mi lha res de vi das nes te País.

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que essa aná li -
se e as re fle xões da Cam pa nha da Fra ter ni da de
cons tem dos Ana is da Casa. Espe ra mos que esse
im por tan te tema es co lhi do para a Cam pa nha da Fra -
ter ni da de des te ano – “Vi das sim, dro gas não” – pos -
sa des per tar a aten ção da so ci e da de or ga ni za da.
Não po de ria de i xar pas sar esse mo men to sem tra zer 
essa re fle xão ao Con gres so Na ci o nal e ao Bra sil,
para que to dos pen sem no as sun to.

Era o que ti nha a di zer.

1 Papa JOÃO PAULO II, Eccle sia in Ame ri ca, (EA) nº 61
2 Cf. Ana Ca ro li na L. L. da COSTA e Eli za beth Cos ta
GONÇALVES, A So ci e da de, a Esco la e a Fa mí lia di an -
te das dro gas, in Ri chard BUCHER, (Org) As dro gas e
a vida, uma abor da gem psi cos so ci al , São Pa u lo, Edi to -
ra Pe da gó gi ca Uni ver si tá ria Ltda. 1988, p. 48– 49
3 III Cur so de Intro du ção ao Estu do das To xi co ma ni as e Mar gi na -
li da des – UFG, Go iâ nia-GO,1997.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, V. Exª será ple na men te aten di do
com re la ção ao seu pe di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

Se na dor Edu ar do Su plicy, em bo ra o tem po de V. 
Exª seja tec ni ca men te de 20 mi nu tos, só te mos 15 mi -
nu tos até o fi nal des ta ses são, e ain da há ou tro ora dor 
ins cri to. Se V. Ex.ª pu des se abre vi ar sua fala, a Mesa
agra de ce ria.

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 Edi son Lo bão, fa rei
um dis cur so so bre o Con se lho Admi nis tra ti vo de De -
fe sa Eco nô mi ca, Cade, e es pe ro fazê-lo em tem po
su fi ci en te para que o Se na dor Tião Vi a na pos sa fa zer
o seu pro nun ci a men to.

Mas, an tes do Cade, fa rei uma bre ve nota so bre
os as sun tos que hoje fo ram aqui abor da dos e que
me re cem um em pe nho do Con gres so Na ci o nal, na
for ma de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Re fi -
ro-me tan to à ques tão da Su dam, como tam bém à
Fun da ção dos Eco no miá ri os Fe de ra is, Fun cef, e a to -
dos os as sun tos que es tão lis ta dos no re que ri men to
da CPI. 

Sr. Pre si den te, o ar ti go pu bli ca do em 13 de no -
vem bro de 1995 por Aloy sio Bi on di, sa u do so ar ti cu lis -
ta da Fo lha de S.Pa u lo, no item “Cor rup ção”, do ar ti -
go de no mi na do “O Go ver no Ilu mi na do de FHC”, diz:

Cor rup ção. Após os es cân da los PC
Fa ri as e da CPI da Co mis são de Orça men -
to, o Go ver no Ita mar Fran co cri ou a Co mis -
são Espe ci al de Inves ti ga ção para apu rar
de nún ci as de fra u des e ir re gu la ri da des na
má qui na do Go ver no Fe de ral. A fis ca li za ção 
era en tre gue à so ci e da de, pois a CEI era
cons ti tu í da de ju ris tas, em pre sá ri os e ex-Mi -
nis tros de Tri bu na is Su pe ri o res. O Go ver no
FHC ex tin guiu a CEI e in cum biu o pró prio
Mi nis té rio da Fa zen da (ra po sa no ga li nhe i -
ro?) da fis ca li za ção. Foi, aliás, um dos pri -
me i ros atos do Go ver no FHC, já em 21 de
ja ne i ro de 1995.

O Se na dor Tião Vi a na foi um dos ad mi ra do res
do Aloy sio Bi on di.

Ora, se ti ves se sido efi caz e efe ti va a atri bu i ção
dada ao Mi nis té rio da Fa zen da para fa zer aqui lo que
se ria re a li za do pela CEI, não es ta ria hoje o Go ver no
en fren tan do ta ma nho nú me ro de de nún ci as e nem
es ta ria pre ci san do cri ar o ór gão de Cor re ge do ria, que 
foi fe i to de uma ma ne i ra mu i to me nos in de pen den te
que aque la Co mis são Espe ci al de Inqué ri to, da qual
par ti ci pa ram pes so as de fora do Go ver no, con for me
de sig na ção do Pre si den te Ita mar Fran co.

Com isso, re i te ro a im por tân cia de o Con gres so
Na ci o nal re a li zar a Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to e levá-la adi an te.

Sr. Pre si den te, nes ses tem pos em que to dos fa -
lam acer ca da im por tân cia do com ba te à cor rup ção,
vol to a um as sun to que ve nho aler tan do este Con -
gres so des de 1992 e mais re cen te men te em 28 de
no vem bro úl ti mo. Na que le mês, vim a esta tri bu na de -
nun ci ar es tra nhas ocor rên ci as le va das a efe i to pelo
Cade, por oca sião do aço da do ar qui va men to de um
pro ces so que ver sa so bre a prá ti ca de pre ço pre da tó -
rio, por meio de re pe ti ti vas prá ti cas de dum ping, ora
per pe tra da pela Lí der de mer ca do do se tor mé di -
co-hos pi ta lar bra si le i ro, Bec ton Dic kin son, ora por
par te das de ma is in te gran tes do oli go pó lio in ter na ci o -
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nal, a ni pô ni ca Te ru mo Me di cal Cor po ra ti on, a ame ri -
ca na Sher wo od Me di cal e a aus tría ca Gre i ner La bor -
tech nik.

A ví ti ma des sa ação di ri gi da é a Lab new Indús -
tria e Co mér cio, com sede em Cam pi nas, São Pa u lo,
em pre sa de ca pi tal 100% na ci o nal, fa bri can te de tu -
bos para co le ta de san gue a vá cuo, que vem sen do
per se gui da pelo re fe ri do oli go pó lio anos a fio, por que,
den tre to dos os fa bri can tes in ter na ci o na is, é a úni ca
que de tém a tec no lo gia para a ma nu fa tu ra das tam -
pas de bor ra cha, prin ci pal com po nen te do pro du to.
Essa van ta gem lhe pos si bi li ta dis por de cus tos al ta -
men te com pe ti ti vos, de se qui li bran do a alta es ca la
pro du ti va dos de ma is com pe ti do res mun di a is. Daí por 
que a in dús tria bra si le i ra está sen do per se gui da pelo
oli go pó lio in ter na ci o nal do se tor, que não de se ja ser
im por tu na do em seus mer ca dos ca ti vos.

Na que la opor tu ni da de, ma ni fes tei o meu des -
con ten ta men to em re la ção à de ci são de ar qui va men -
to do pro ces so, prin ci pal men te por que, como se não
bas tas se ter sido to ma da às pres sas, foi sem que o
Ple ná rio do Cade se ma ni fes tas se, como pre vê a lei
em vi gor, e sem le var em con ta o elen co de obri ga -
ções as su mi das nas cláu su las con tra tu a is pac tu a das
en tre a em pre sa ame ri ca na e o Cade.

Enten do que, an tes de o Cade dar por con clu í da 
a sua mis são de re gu lar o mer ca do mé di co-hos pi ta -
lar, de ve ria ve ri fi car, ao me nos, se o alu di do seg men -
to vol tou à nor ma li da de eco nô mi ca, o que no pre sen -
te caso não acon te ceu. A em pre sa na ci o nal pre ju di -
ca da en trou em es ta do pré-fa li men tar, em de cor rên -
cia das com pro va das prá ti cas do un der sel ling e do
dum ping, re pe ti das ve zes le va das a efe i to pela lí der
de mer ca do e tam bém per pe tra das pe las de ma is in -
te gran tes do oli go pó lio.

O Pre si den te do Cade e sua as ses so ria de no mi -
na da de CAD/Cade man da ram ar qui var a de nún cia
da Lab new sem que hou ves se a de sig na ção de um
re la tor para o pro ces so da em pre sa, para que fi zes se
uma aná li se das de nún ci as, for mu la das pelo pro du tor 
na ci o nal, apre sen tan do-a para que o Ple ná rio do ór -
gão to mas se a de ci são pelo ar qui va men to ou não.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, so li ci tei es cla re ci -
men tos ao Cade acer ca des ses fa tos. Em 10 de ja ne i -
ro des te ano, res pon deu di zen do ter ofi ci a do a em pre -
sa Lab new, para que en vi as se no vos ele men tos so -
bre as de nún ci as de des cum pri men to do Com pro mis -
so de Ces sa ção, cu jos do cu men tos, já en tre gues pela 
ci ta da em pre sa, en con tra vam-se sob aná li se.

Di an te des ses es cla re ci men tos, foi dado a en -
ten der que o Cade es ta ria dis pos to a cor ri gir a sua de -
ci são de ar qui var o pro ces so, so bre tu do por que os

no vos ele men tos, se gun do o pró prio Pre si den te do
Cade, es ta vam sen do so li ci ta dos para dar ma i or se -
gu ran ça ju rí di ca à de ci são do ór gão.

Entre tan to, aca bo de ter aces so a um ofí cio do
Pre si den te do Cade, de 23 de ja ne i ro úl ti mo, en vi a do
à Câ ma ra dos De pu ta dos, ver san do so bre a mes ma
ma té ria, in for man do que a de nún cia ha via sido ar qui -
va da e que a Lab new lhe te ria apre sen ta do nova de -
nún cia de pre ço pre da tó rio e de car tel, cuja pe ti ção
ha via sido en ca mi nha da à SDE para in ves ti ga ção.

Sr. Pre si den te, con fes so que vejo tudo isso com
mu i to pe sar.

Pri me i ro, o Pre si den te do Cade so li ci ta pro vas
com ple men ta res ao pro du tor na ci o nal sob o pre tex to
de dar se gu ran ça ju rí di ca à sua de ci são. Po rém, no
mes mo dia em que es sas pro vas lhe são apre sen ta -
das, o ór gão de cli na pelo ar qui va men to do fe i to sem
ao me nos sub me ter as no vas ra zões à apre ci a ção de
seu Ple ná rio;

Se gun do, ao ser ques ti o na do so bre es sas es tra -
nhas ocor rên ci as, o Cade res pon de em 10 de ja ne i ro
des te ano, in for man do que es ta ria ana li san do os no -
vos ele men tos, en quan to que, ao que pa re ce, a de ci -
são fi nal de ar qui va men to já ha via sido to ma da 30 dias
an tes do en vio da cor res pon dên cia a esta Casa; e

Ter ce i ro, a pe ti ção da Lab new foi en vi a da ao
Cade por so li ci ta ção do seu Pre si den te e re fe re-se às
no vas pro vas acer ca da de nún cia de des cum pri men -
to do Com pro mis so de Ces sa ção que, se gun do a au -
tar quia, ser vi ria para dar ma i or sus ten ta ção ju rí di ca à
sua de ci são de ar qui va men to. Por tan to, não pro ce de
a in for ma ção for ne ci da à Câ ma ra dos De pu ta dos de
que a fá bri ca te ria apre sen ta do nova de nún cia de pre -
ço pre da tó rio e de car tel.

Sen do as sim, con si de ro des res pe i to sa a con du -
ta do Cade acer ca des ses fa tos para com o Se na do
Fe de ral.

Com re la ção à de ci são, to ma da de modo ir re gu -
lar, de ar qui var o pro ces so sem ana li sar os no vos ele -
men tos apre sen ta dos pela Lab new, na se ma na pas -
sa da, a Ju í za da 5ª Vara Fe de ral de Bra sí lia con ce deu 
li mi nar, de ter mi nan do o ime di a to de sar qui va men to do 
pro ces so.

Sr. Pre si den te, como no ti ci ei em meu úl ti mo pro -
nun ci a men to, acom pa nho a luta des ta em pre sa na ci -
o nal des de os idos de 1992. O que me cha mou a
aten ção nes ta ca u sa foi a ma ne i ra qui xo tes ca com
que a in dús tria do més ti ca bra si le i ra vem ten tan do so -
bre vi ver às prá ti cas des le a is de co mér cio das em pre -
sas mul ti na ci o na is que atu am no Bra sil em re gi me de
oli go pó lio, e que se re ve zam en tre si no co me ti men to
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dos ilí ci tos eco nô mi cos, em de tri men to da pro du ção
na ci o nal. Ora é uma em pre sa dos EUA que des cum -
pre as de ci sões bra si le i ras, ora é uma da Ingla ter ra,
ora é uma da Bél gi ca, uma da Áus tria, e até uma ja po -
ne sa, atra vés de uma sub si diá ria ins ta la da nos EUA.
To das ex por tan do com dum ping para o Bra sil, para
de po is co mer ci a li zar os pro du tos a pre ço de un der -
sel ling, em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Meu in tu i to é que haja um po si ci o na men to de
um co le gi a do in te gra do por ti tu la res de no tá vel sa ber
eco nô mi co e ju rí di co acer ca da con du ta des sas em -
pre sas no mer ca do bra si le i ro, pois es tou con ven ci do,
sus ten ta do não so men te em ro bus ta do cu men ta ção
de trans gres são à or dem eco nô mi ca, como tam bém
em re la tó ri os pe ri ci a is do Mi nis té rio Pú bli co, des te
Dis tri to Fe de ral, do des ca so des sas cor po ra ções
para com as au to ri da des cons ti tu í das do País.

Por tan to, fal ta-me com pre en são para en ten der
a ati tu de do Cade e de seus no vos in te gran tes, que
se quer po dem ale gar des co nhe ci men to dos fa tos,
uma vez que além de te rem sido aler ta dos por oca -
sião da sa ba ti na aqui nes te Se na do Fe de ral, têm sido
cons tan te men te atu a li za dos so bre o caso. A Lab new,
há mu i tos anos, ado tou o ex pe di en te de en tre gar um
in te i ro teor das de nún ci as dos abu sos eco nô mi cos
que vem so fren do a cada Con se lhe i ro, in clu si ve para
os Pro cu ra do res, in de pen den te da via da pe ti ção que
era pro to co li za da na au tar quia.

Ti ve mos aces so à úl ti ma pe ti ção da Lab new, en -
tre gue ao Cade em 11 de de zem bro pas sa do, em que
es tão re la ci o na das cen te nas de ven das a pre ço de
un der sel ling; por tan to, cre io em pos sí ve is im pli ca -
ções cri mi na is, in clu si ve por par te da em pre sa de au -
di to ria, a Ernst&Young, que au di tou os re la tó ri os se -
mes tra is da Bec ton Dic kin son sem ter ob ser va do tais
ocor rên ci as.

Devo di zer ain da que, em suas jus ti fi ca ti vas a
este Se na do Fe de ral, o Cade de i xa re ve lar ou tra dis -
so nân cia no que diz res pe i to à iden ti fi ca ção do pre ço
pre da tó rio, fe i ta pelo va lor mé dio de ven da do se mes -
tre. Isso con tra ria os en ten di men tos já fir ma dos no
pro ces so pelo en tão Se cre tá rio de Di re to Eco nô mi co,
Antô nio Go mes Fi lho e seu su ces sor, o Pro cu ra dor de 
Jus ti ça Dr. Ro dri go Ja not, que, le van do em con ta que
uma em pre sa lí der de mer ca do só in di ca o pre ço pre -
da tó rio quan do a con cor rên cia está pre sen te, de ci di -
ram in ves ti gar a prá ti ca do un der sel ling caso a caso,
ou seja, em cada ope ra ção de ven da. Este pro ce di -
men to é o cor re to, pois, caso se jam so ma das to das
as ven das de um de ter mi na do pe río do, o pre ço pre -
da tó rio de sa pa re ce, por que se mis tu ra com as ven -
das a pre ço de mer ca do, ofe re ci do pelo in fra tor quan -

do a con cor rên cia não está pre sen te e, tam bém, pe -
las ven das su per fa tu ra das, prá ti ca mu i to co mum dos
gran des trus tes em todo o mun do.

Uti li zo o caso da Lab new como ilus tra ti vo do
des ca so de al guns ti tu la res dos ór gãos an ti trus tes na -
ci o na is e a au sên cia de uma po lí ti ca de de fe sa de
nos so par que fa bril por par te das au to ri da des go ver -
na men ta is. Por con ta de uma po lí ti ca equi vo ca da,
che ga mos ao to tal de se qui lí brio de nos sa ba lan ça co -
mer ci al.

Ain da por con ta dos es cla re ci men tos da dos
pelo Cade a esta Casa, che go à con clu são de que,
en quan to os pa í ses de sen vol vi dos cri am o má xi mo
de di fi cul da de para ter pro du tos bra si le i ros em seus
mer ca dos, aqui se per mi te até mes mo a ven da de
nos sas em pre sas a trans na ci o na is sob in ves ti ga ção
da prá ti ca do dum ping; ou seja, trans for ma ram o
País no pa ra í so das mul ti na ci o na is ga nan ci o sas, cujo
in te res se é des tru ir as tec no lo gi as bra si le i ras, para
não se rem im por tu na das em seus mer ca dos ca ti vos,
e, o que é pior, com a co ni vên cia dos ór gãos an ti trus -
tes, que as su mem aber ta men te es tar de i xan do em
se gun do pla no o com ba te ao car tel, como de cla ra ram 
ao jor nal O Esta do de S.Pa u lo do dia 20 de agos to,
do ano pas sa do, os pró pri os res pon sá ve is do Cade,
por co i bir tal prá ti ca.

Os es for ços em pre en di dos por este Con gres so
Na ci o nal para apro var o atu al tex to an ti trus te em vi gor 
não sur ti ram os efe i tos de se ja dos. As em pre sas pre -
da do ras fa zem mau uso de um ins tru men to con si de -
ra do mo der no pe los es pe ci a lis tas na ma té ria, o Com -
pro mis so de Ces sa ção, e o Cade se re cu sa a ana li sar 
o pres su pos to bá si co para a sua con ces são e cum pri -
men to, ou seja, se o mer ca do vol tou à nor ma li da de
eco nô mi ca. 

Sr. Pre si den te, de se jo con clu ir este pro nun ci a -
men to com a apre sen ta ção de um re que ri men to à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja so li ci ta -
do ao Mi nis té rio da Jus ti ça, para que o Cade in for me
que ra zões o es tão im pe din do de be lar prá ti cas des le -
a is de co mér cio com efi cá cia e, de acor do com o or -
de na men to ju rí di co atu al men te em vi gor, por qual mo -
ti vo está au to ri zan do Ato de Con cen tra ção en tre em -
pre sas que pra ti cam o dum ping no País.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de V. Exª será opor tu na men te exa mi na do
pela Mesa.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
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, agra de ço a opor tu ni da -
de que a Mesa me dá, nes te fi nal de ses são, para que
pos sa ma ni fes tar-me so bre um as sun to a res pe i to do
qual ten tei fa lar no iní cio da se ma na. 

Tra ta-se de uma ho me na gem a uma apre sen ta -
ção ar tís ti ca, no úl ti mo fi nal de se ma na, em Bra sí lia,
cujo tema jul go de im por tân cia enor me para o Bra sil e 
para o se tor de sa ú de. A peça in ti tu la da SOS Bra sil,
de au to ria do emi nen te Antô nio Ermí rio de Mo ra es,
re la ta como é a vida em um hos pi tal bra si le i ro nos
dias atu a is.

A ex pe riên cia foi vi vi da, du ran te dé ca das, pelo
pró prio au tor, quan do ge riu o Hos pi tal da Be ne fi cên -
cia Por tu gue sa, em São Pa u lo. Antô nio Ermí rio teve a
sen si bi li da de de cap tar como é a vida de um do en te
hu mil de nas en fer ma ri as, apar ta men tos, cor re do res e 
Uni da des de Te ra pia Inten si va de um hos pi tal. Com
uma ca pa ci da de ex tra or di ná ria, tra du ziu o sen ti men to 
do povo que so fre na rede hos pi ta lar de vi do a um mo -
de lo de ges tão in jus to, dis cri ci o ná rio, em que o prin cí -
pio da eqüi da de e da uni ver sa li da de es tão lon ge de
exis tir. 

Esta peça pres ta uma ho me na gem a cen te nas,
a mi lha res de bra si le i ros que, to dos os dias, pa de cem
nos hos pi ta is: os mais po bres. Há di fi cul da de de aces -
so a le i tos hos pi ta la res para mi lhões de pes so as no
Esta do de São Pa u lo. E, em ou tros gran des con glo -
me ra dos ur ba nos, ve mos mais uma mul ti dão ex clu í da 
do aces so ao hos pi tal. Qu an do o pa ci en te in gres sa no 
hos pi tal, ali vive um sen ti men to novo... 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Tião Vi a na, in ter rom po V. Exª para pror ro gar a ses são 
por mais dez mi nu tos, para que V. Exª pos sa con clu ir
nos pró xi mos cin co mi nu tos e nos cin co res tan tes
aten der o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, em ex -
pli ca ção pes so al.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
a V. Exª.

O que se en con tra é um sen ti men to pro fun do de 
so li da ri e da de a essa par te da po pu la ção bra si le i ra
que vive nos hos pi ta is e ex pe ri men ta as mais di ver -
sas sen sa ções: dor, es pe ran ça, so li da ri e da de e ale -
gria. Co nhe cer o dia-a-dia de um do en te in ter na do em 
en fer ma ria, a re la ção en tre mé di co, pa ci en te, en fer -
me i ro, au xi li ar de en fer ma gem, equi pe de di ag nós ti co 

de apo io e de uni da de de te ra pia in ten si va é algo ex -
tra or di ná rio. E essa peça de te a tro tra duz es ses sen ti -
men tos, mos tran do mo men tos de riso, ale gria, e até
iro nia à pre sen ça do po lí ti co in flu en ci an do nos cor re -
do res dos hos pi ta is, como se fos se A es co lha de So -
fia, es co lhen do quem vai mor rer ou não; e o mé di co
na sua ex tra or di ná ria von ta de, jun to à equi pe de en -
fer ma gem, de exer cer o seu pa pel pro fis si o nal, o
exer cí cio de sal var vi das. 

Pen so que o Bra sil e to das suas au to ri da des de -
ve ri am ter a opor tu ni da de de pre sen ci ar essa peça de 
te a tro, ten tan do en ten der o sen ti men to do po bre em
re la ção à ex clu são de seu di re i to de con ti nu ar vivo em 
um hos pi tal bra si le i ro. É um mo de lo de ges tão ain da
au to ri tá rio, em que as in ter ven ções, as me tas es tão
es ta be le ci das na gran de im pren sa, es tão pre sen tes
nos gran de de ba tes, mas não che gam ao in di ví duo,
por que não aus cu tam o sen ti men to de um po bre ci da -
dão bra si le i ro que se en con tra em uma en fer ma ria,
ne ces si tan do de cu i da dos de na tu re za éti ca e pro fis -
si o nal ver da de i ros. 

A peça mos tra, de for ma cla ra, o que é um hos -
pi tal de uma gran de ci da de, onde até o trá fi co de en -
tor pe cen tes ocor re e fun ci o ná ri os com ele se en vol -
vem; o dra ma dos pro fis si o na is que lu tam para sal var
vi das, mas en con tram bar re i ras ins ti tu ci o na is, seja
pela pre sen ça de um mo vi men to de re i vin di ca ção,
seja pelo mo de lo se le ti vo de tra ta men to exis ten te, la -
men ta vel men te dis cri ci o ná rio, le van do em con ta o
que o pa ci en te tem e não o que ele é.

Um per so na gem, in ter pre ta do por uma atriz, ex -
pres sa mu i to bem o sen ti men to de uma pes soa vin da
do in te ri or do Nor des te bra si le i ro, ví ti ma de di a be tes
in fan til – do en ça que pode ser con tro la da, as se gu ran -
do-se qua li da de de vida para seu por ta dor –, e que
pas sa a ser ví ti ma de um mo de lo dis cri ci o ná rio, que
visa ao lu cro e não à dig ni da de hu ma na, ter mi nan do
cega e ví ti ma de in su fi ciên cia re nal, ten do as sim a
sua vida abre vi a da em de cor rên cia de um mo de lo de
sa ú de per ver so aqui es ta be le ci do.

Re co men do a toda au to ri da de bra si le i ra que co -
nhe ça a dura re a li da de do hos pi tal bra si le i ro, apre -
sen ta do pelo en sa io do Dr. Antô nio Ermí rio de Mo ra -
es, peça que me co mo veu como mé di co e como re -
pre sen tan te pú bli co do País. 

Era essa a ho me na gem que que ria pres tar ao
ci da dão bra si le i ro po bre, que vive nos cor re do res e
en fer ma ri as dos hos pi ta is. Pou ca gen te con se gue tra -
du zir o que se pas sa com es ses in di ví du os, nes ses
lo ca is. Mu i to obri ga do.



O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ex pli -
ca ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos.

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, se rei
bre ve. Agra de ço a V. Exª.

Esta va au sen te des te ple ná rio, quan do o Lí der
do PMDB, Co le ga do Pre si den te Ja der Bar ba lho, Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros, tra tou de as sun tos que su põe 
li ga dos a mim, al guns já in te i ra men te es cla re ci dos. A
sua men te de in fa mar, ca lu ni ar, trou xe-o ao ple ná rio,
di zen do que ha via en ca mi nha do o as sun to à Drª
Anadyr de Men don ça Ro dri gues. É óti mo que ele en -
ca mi nhe, por que ele, hoje, foi con de na do por ter ata -
ca do le vi a na men te o Go ver na dor Má rio Co vas há
dois ou três dias. A Jus ti ça o con de nou a pa gar R$30
mil. De ve ria ter sido mu i to mais, po rém es sas pe nas,
in fe liz men te, não têm a pro por ção do cri me pra ti ca do
pela pes soa.

Qu e ro di zer ao Dr. Re nan que, além do Zu le i do
que tan to o em ba ra çou, quan do o ci tei, em pre i te i ro,
hoje, da Ga u da mo e, an ti ga men te, da OAS, fi gu ra,
por tan to, nes sa épo ca e ago ra, li ga da ao Dr. Re nan
Ca lhe i ros, S. Exª ain da tem a li ga ção com a Cons tru -
to ra Uchôa em Ala go as. Se tudo con ti nu ar com está,
essa cons tru to ra fará gran des obras no DNER, mas,

no mo men to, se li mi ta ao mu ni cí pio de Mu ri ci, di ri gi do
pelo Dr. Re nan Ca lhe i ros, onde os es cân da los em
Ala go as che gam ao in su por tá vel. É pre ci so que essa
gen te que as sim pro ce de não que i ra se ni ve lar aos
ho mens de bem des te País. Sua tra di ção é lon ga e
vem de mu i to tem po. Mu i tos apo i a ram Col lor ou o de i -
xa ram, mas nun ca se mis tu ra ram com os di nhe i ros do 
Col lor e do PC. Não sei o Dr. Re nan Ca lhe i ros po de rá
di zer o mes mo.

Qu e ro di zer, nes se ins tan te, que não é com a
ca lú nia, com a in fâ mia ou com as ame a ças que me
ca la rão; ao con trá rio, cada vez que fa lam nes ses as -
sun tos que não me di zem res pe i to fico mais es ti mu la -
do a apon tar os de so nes tos. Qu an do se fala em de so -
nes tos al guns des ta má fia tre mem, pois fi cam es pe -
ran do que al gu mas co i sas sa i am. Sa i rão, aguar dem
Sr. Pre si den te e Se na do res, pois vi rei a esta tri bu na
bre ve men te para tra tar des sas fi gu ras que re al men te
não têm au to ri da de mo ral para li de rar e mu i to me nos
para ata car.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 18 ho ras e 38 
mi nu tos.)



Ata da 33ª Ses são Não De li be ra ti va
em 11 de abril de 2001

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

Pre si dên cia do Sr. Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Na -
bor Jú ni or, 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 198, DE 2001 – CN
(Nº 324/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Em cum pri men to aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is

dos arts. 84, in ci so XXIV e 49, IX, en ca mi nho para
exa me de Vos sas Exce lên ci as os vo lu mes ane xos,
que com pre en dem as Con tas do Go ver no Fe de ral e
do Mi nis té rio Pú bli co da União re la ti vas ao exer cí cio
fi nan ce i ro de 2000.

Bra sí lia, 11 de abril de 200l. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MF 00048EM BAL. GERAL DA UNIÃO

Bra sí lia, 6 de abril 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 os Ba lan ços Ge ra is da União re pre sen -
tan do as Con tas do Go ver no Fe de ral re la ti vas ao
pe río do de 1º de ja ne i ro a 31 de de zem bro de 2000.

2. Estru tu ra das em qua tro vo lu mes, as pre sen -
tes con tas de mons tram as ações go ver na men ta is
exe cu ta das pe los ór gãos e en ti da des da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral, bem como a exe cu ção dos Orça -
men tos Fis cal, da Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men -
to das Empre sas Esta ta is.

3. O Vo lu me I con tém as in for ma ções e da dos
con so li da dos so bre a exe cu ção or ça men tá ria, fi nan -
ce i ra, e pa tri mo ni al, tan to da ad mi nis tra ção di re ta
como da in di re ta, as in for ma ções eco nô mi -
co-financeiras do Go ver no Fe de ral, as ações e ati -
vi da des exe cu ta das pe los ór gãos do Po der Exe cu -
ti vo – Ação Se to ri al – e o de sem pe nho dos se to -
res eco nô mi cos. Os Vo lu mes II e III apre sen tam os 
Ba lan ços e De mons tra ções Orça men tá ri as, em
vá ri os ní ve is de de ta lha men to e o Vo lu me IV tra ta
da exe cu ção do Orça men to de Inves ti men to das
Empre sas Esta ta is.

4. As de mons tra ções con tá be is fo ram ela bo ra -
das em con for mi da de com a Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, que es ta tui nor mas 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 e, tam bém, com a Lei nº 6.404,
de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre as
so ci e da des por ações. A con so li da ção dos da dos
teve no Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi nan -
ce i ra do Go ver no Fe de ral, o ins tru men to de su por te
para o or de na men to dos re gis tros.

5. A se guir apre sen to a Vos sa Exce lên cia as
in for ma ções de ma i or re le vân cia con ti das no Ba lan -
ço Ge ral da União.

6. Ba lan ço Orça men tá rio: de mons tra as re ce i -
tas e des pe sas pre vis tas em con fron to com as re a li -
za das, o que per mi te co nhe cer o re sul ta do do or ça -
men to, se su pe ra vi tá rio ou de fi ci tá rio. De acor do
com o re fe ri do Ba lan ço, a exe cu ção Orça men tá ria
no exer cí cio de 2000 as sim se com por tou:
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7. A Re ce i ta Orça men tá ria Lí qui da al can çou o
mon tan te de R$651.023 mi lhões, re sul tan do em ar re -
ca da ção in fe ri or à pre vi são em R$383.993 mi lhões.
As Re ce i tas Orça men tá ri as fo ram re gis tra das pelo
va lor lí qui do, ou seja de du zi das as Res ti tu i ções e os
Incen ti vos Fis ca is e que re pre sen ta ram 62,9% do va -
lor ar re ca da do.

8. As Re ce i tas Cor ren tes par ti ci pa ram com
38,8% da Re ce i tas Orça men tá ri as, ca ben do às Re -

ce i tas de Ca pi tal a com ple men ta ção de 61,2%.
Nes te per cen tu al es tão in clu í das as pro ve ni en tes
de Ope ra ções de Cré di to para Re fi nan ci a men to e
Res ga te da Dí vi da Pú bli ca da União, to ta li zan do
emis são lí qui da de R$325.369 mi lhões. Na ta be la a
se guir en con tra-se de mons tra do o de sem pe nho
das Re ce i tas Cor ren tes da União nos exer cí ci os de
1999 e 2000.



9. A exe cu ção da des pe sa or ça men tá ria al can -
çou o mon tan te de R$616.382 mi lhões, re pre sen tan -
do 59,6% do to tal de cré di tos au to ri za dos para o pe -
río do, sen do que nes sa com po si ção des ta cam-se as
des pe sas fi nan ce i ras, ou seja, Ju ros, Encar gos e

Amor ti za ção da Dí vi da Inter na e Exter na, que to ta li -
za ram R$383.696 mi lhões, per fa zen do 62,2% da des -
pe sa da União. O com por ta men to das des pe sas re a li -
za das em re la ção ao or ça men to apro va do está de -
mons tra do na ta be la a se guir:

10. Des pe sas com Pes so al e Encar gos So ci a is
– Os gas tos com Pes so al e Encar gos So ci a is to ta li za -
ram R$58.241 mi lhões, re pre sen tan do 23,3% da ca -
te go ria cor ren te, sen do que o Po der Exe cu ti vo res -
pon de por R$49.236 mi lhões.

11. A Lei com ple men tar nº 101, de 4 de abril de
2000, es ta be le ce que os gas tos de Pes so al e Encar -
gos So ci a is da União não po de rão ex ce der a 50% das 
re ce i tas cor ren tes lí qui das, de du zi das das Trans fe -
rên ci as Cons ti tu ci o na is e ou tras vin cu la ções, cal cu la -
dos para o pe río do de 12 me ses e na for ma es ta be le -
ci da nos ar ti gos 18 a 20 da re fe ri da lei du ran te o exer -
cí cio. Em cum pri men to ao dis pos to na re fe ri da lei as
des pe sas com Pes so al e Encar gos So ci a is atin gi ram
38,2% em 2000, si tu an do-se, por tan to, aba i xo do li mi -
te es ta be le ci do.

12. Des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros – O ar ti -
go 72 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de abril de
2000, es ta be le ce que es sas des pe sas não po dem ul -
tra pas sar em per cen tu al a re ce i ta cor ren te lí qui da, a
do exer cí cio an te ri or à en tra da em vi gor da lei. Em
cum pri men to a esse ar ti go, as des pe sas com ser vi -
ços de ter ce i ros, ne las com pre en di das: ser vi ços de
con sul to ria, ou tros ser vi ços de ter ce i ros – pes soa fí si -
ca, lo ca ção de mão-de-obra, ar ren da men to mer can til
e ou tros ser vi ços de ter ce i ros – pes soa ju rí di ca, atin -
gi ram 9,1% da re ce i ta cor ren te lí qui da do exer cí cio,
en quan to no exer cí cio an te ri or o per cen tu al foi de
10%.

13. Des pe sas com Ma nu ten ção e De sen vol vi -
men to do Ensi no – Os gas tos do Go ver no Fe de ral com 
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no, con for me
de fi ni do no art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, não po -

dem ser in fe ri o res a 18% da re ce i ta lí qui da ar re ca da da 
dos im pos tos, ob ti da após a de du ção das trans fe rên ci -
as cons ti tu ci o na is, mais as de du ções para o Fun do de
Esta bi li za ção Fis cal. Em cum pri men to ao dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal, tais gas tos, no exer cí cio de 2000, in clu í -
dos to dos os pro je tos e ati vi da des que se en qua dram
nes ta clas si fi ca ção, atin gi ram 29,5% da re ce i ta lí qui da
men ci o na da, su pe ri or, por tan to, ao li mi te mí ni mo es ta -
be le ci do.

14. Ensi no Fun da men tal – O § 6º do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, com re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996, de -
ter mi na que a União apli ca rá na er ra di ca ção do anal -
fa be tis mo e na ma nu ten ção e no de sen vol vi men to do
en si no fun da men tal, nun ca me nos que o equi va len te
a 30% dos re cur sos a que se re fe re o ca put do art.
212 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Cum prin do in te gral men -
te a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal, a apli ca ção de re -
cur sos des ti na dos ao en si no fun da men tal atin giu
42,9%.

15. Sa ú de – De acor do com o dis pos to na Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13 de se tem bro de 2000, os 
gas tos com a sa ú de no exer cí cio de 2000 te ri am que
ser su pe ri o res aos do ano an te ri or em 5%. Na re a li da -
de cons ta ta-se um cres ci men to no mi nal de 24,1%,
haja vis ta que em 1999 fo ram gas tos R$16.332 mi -
lhões, e em 2000 atin giu R$20.271 mi lhões.

16. Ba lan ço Fi nan ce i ro – de mons tra a re ce i ta e
a des pe sa or ça men tá ria, bem como os re ce bi men tos
e os pa ga men tos de na tu re za ex tra-orçamentária,
con ju ga dos com os sal dos em es pé cie pro ve ni en tes
do exer cí cio an te ri or, e os que se trans fe rem para o
exer cí cio se guin te.



17. Em sín te se, a Exe cu ção Fi nan ce i ra no exer -
cí cio de 2000 as sim se pro ces sou:

18. Ba lan ço Pa tri mo ni al – essa de mons tra ção
res sal ta a po si ção pa tri mo ni al do pe río do, com de ta -
lhe das con tas re pre sen ta ti vas dos bens, di re i tos e

obri ga ções, evi den ci an do o sal do pa tri mo ni al ou o pa -
tri mô nio lí qui do da uni da de ges to ra.

19. De for ma re su mi da, as sim se apre sen tou o
pa tri mô nio da União no exer cí cio de 2000:

20. No exer cí cio em aná li se o Pa tri mô nio LÍqui -
do apre sen tou si tu a ção po si ti va no va lor de

R$285.563 mi lhões, re ve lan do cres ci men to nos sub -



gru pos da com po si ção do PL, con for me de mons tra do 
a se guir:

21. O cres ci men to sig ni fi ca ti vo do PL de cor reu
da va ri a ção de 124,7% no Pa tri mô nio/Ca pi tal e tam -
bém do cres ci men to de 33,5% do Re sul ta do Acu mu -
la do iden ti fi ca das nos Mi nis té ri os do Tra ba lho e
Empre go, Edu ca ção e da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, res pec ti va men te com 52,7%, 132,7% e
138,4%.

22. De mons tra ção das Va ri a ções Pa tri mo ni a is – 
O Ba lan ço das Va ri a ções Pa tri mo ni a is evi den cia as
al te ra ções ocor ri das no pa tri mô nio da União du ran te
o pe río do, re sul tan tes ou in de pen den tes da exe cu ção 
or ça men tá ria e in di ca o Re sul ta do Pa tri mo ni al. A ta -
be la a se guir de mons tra as va ri a ções pa tri mo ni a is da
União em 2000 e 1999:

23. Em re fe rên cia ao Re sul ta do Pa tri mo ni al re -
gis trou-se, no exer cí cio de 2000, um su pe rá vit de
R$116.114 mi lhões, re ver ten do o dé fi cit de R$48.781
mi lhões em 1999, re sul tan te, ba si ca men te de va ri a -
ção pa tri mo ni al, ou seja, acrés ci mos ma i o res que os
de crés ci mos, no ta da men te quan to a re a va li a ções de
bens mó ve is e imó ve is e à ins cri ção de di re i tos a re -
ce ber nos ór gãos pú bli cos, com re le vân cia para o re -
gis tro de atu a li za ção da dí vi da ati va do Insti tu to Na ci -
o nal do Se gu ro So ci al – INSS.

24. Fi nal men te, cum pre res sal tar que o pre sen te 
Ba lan ço deve ser ob je to de en ca mi nha men to ao Con -
gres so Na ci o nal, em cum pri men to ao dis pos to no in -
ci so XXIV do ar ti go 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 207

Bra sí lia, 3 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Mi nis tro Pe dro Pul len Pa ren te
Dig nís si mo Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca
Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri gir-me a

Vos sa Exce lên cia para, em aten ção ao Avi so nº 234, de



14 de mar ço de 2001, en ca mi nhar o Re la tó rio de Pres -
ta ção de Con tas do Mi nis té rio Pú bli co da União, re la ti vo
ao exer cí cio de 2000, con for me es ta be le ce o art. 56 da
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Ge ral do Brin de i ro, Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca.

A men sa gem que aca ba de ser lida vai 
ao Tri bu nal de Con tas da União, de acor do
com o dis pos to no art. 71, in ci so I, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 112, de 2001, de 6 do cor ren te, en ca mi nhan -
do as in for ma ções com ple men ta res, re fe ren tes aos
que sis tos 2 a 5 do Re que ri men to nº 547, 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.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 47/2001, de 10 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção, com emen das de re da ção, do Subs ti tu ti vo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2000 
– Com ple men tar (nº 23/99 – Com ple men tar, na que la
Casa), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998. 

(Envi a do à san ção em 10 de abril de 2001).
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. Pri me i ro Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF./CAE/7/01

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Art. 334, a, do Re gi men to Inter -

no, so li ci to a V. Exª que seja de cla ra da a pre ju di ci a li -
da de da Men sa gem nº 168, de 1997 do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca que “en ca mi nha ao Se na do Fe -
de ral, ter mo adi ti vo ao con tra to ce le bra do en tre a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do do Rio de Ja ne i ro
(RJ), com a ga ran tia da União, no âm bi to do Pro gra -
ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos
Esta dos,” em vir tu de da mes ma ha ver per di do a opor -
tu ni da de.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF./CAE/8/01

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Art. 334, a, do Re gi men to Inter -

no, so li ci to a V. Exª. que seja de cla ra da a pre ju di ci a li -
da de do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 55, de
1998, que “au to ri za a Pre fe i tu ra do Mu ní ci pio de São
Ber nar do do Cam po, no Esta do de São Pa u lo, a emi -
tir, me di an te ofer tas pú bli cas, Le tras Fi nan ce i ras do
Te sou ro do Mu ni cí pio – LFTM/SBC, cu jos re cur sos
se rão des ti na dos ao pa ga men to da oi ta va par ce la de
pre ca tó ri os ju di ci a is, dos pro ces sos aqui no me a dos,
bem como de seus com ple men tos da pri me i ra à sex ta 
par ce las,” em vir tu de do mes mo ha ver per di do a opor -
tu ni da de.

Aten ci o sa men te,– Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF./CAE/9/01

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Art. 334, a, do Re gi men to Inter -

no, so li ci to a V. Exª que seja de cla ra da a pre ju di ci a li -
da de da Men sa gem nº 135, de 1994 do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca que “so li ci ta au to ri za ção do Se -
na do Fe de ral, para con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da União, en tre o Esta do do Ma ra -
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nhão e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to – BIRD, no va lor equi va len te a até
US$79.000.000,00, des ti na dos a re a bi li ta ção e con -
ser va ção de ro do vi as na que le Esta do,” em vir tu de da
mes ma ha ver per di do a opor tu ni da de.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As ma té -
ri as a que se re fe rem os ofí ci os se rão in clu í das em
Ordem do Dia opor tu na men te.

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 em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Alte ra a re da ção do in ci so IV do art.
52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir
os che fes de mis sões di plo má ti cas de
ca rá ter tran si tó rio, in cum bi das das fun -
ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da des 
cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te
pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to,
após ar güi ção em ses são se cre ta.

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 in ci so IV do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao
Se na do Fe de ral:

..............................................................
IV – apro var pre vi a men te, por voto se -

cre to, após ar güi ção em ses são se cre ta, a
es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te, e a dos de mis são
di plo má ti ca de ca rá ter tran si tó rio in cum bi da
de ne go ci ar ou fir mar tra ta dos in ter na ci o na -
is de cri a ção de blo cos eco nô mi cos ou de
ade são a es tes.

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

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 ade são de uma Na ção a blo co eco nô mi co e
sua per ma nên cia ne les é, mo der na men te, tema da
ma i or mag ni tu de. Seja no pla no in ter na ci o nal, seja no 
pla no da po lí ti ca in ter na, a in te gra ção eco nô mi ca é,
pela sua na tu re za avas sa la do ra, algo que trans cen de 
ao que um dia con ven ci o nou-se cha mar ”po lí ti ca ex -
ter na“.

Se é cer to que nas de mo cra ci as mo der nas in -
cum be ex clu si va men te ao Po der Exe cu ti vo a con du -
ção da po lí ti ca ex ter na, me di an te o con tro le do Po der
Le gis la ti vo, não é con ce bí vel que o Con gres so Na ci o -
nal bra si le i ro es te ja alhe io aos trâ mi tes de ne go ci a -
ção e as si na tu ra de tra ta dos in ter na ci o na is vo ca ci o -
na dos à ade são ou cri a ção de blo cos eco nô mi cos.

Os nu me ro sos e di ver si fi ca dos te mas emi nen te -
men te con gres su a is, por di ze rem res pe i to ao
dia-a-dia do ci da dão-contribuinte e que de ri vam de
for ma ins tan tâ nea do de ci só rio dos blo cos eco nô mi -
cos, por si só jus ti fi ca ri am a in ge rên cia do Po der Le -
gis la ti vo na es co lha de nos sos ne go ci a do res na ci o -
na is, con for me pre vê o pro je to.

A ob so les cên cia da se pa ra ção en tre po lí ti ca ex -
ter na e po lí ti ca in ter na, a par tir dos blo cos eco nô mi -
cos é fato que dis pen sa de mons tra ção. Por con se -
guin te, não há por que fi car o Con gres so Na ci o nal
alhe io ao pro ces so de to ma da de de ci sões de tan tas
e tão con se qüen tes re per cus sões, como as que ocor -
rem na cons tru ção das zo nas de li vre co mér cio,
uniões adu a ne i ras, mer ca dos co muns e uniões mo -
ne tá ri as.

A cri a ção de uma zona de li vre co mér cio he mis -
fé ri ca, como se an te vê no pro je to de cri a ção da Alca,
bem como even tu a is mu dan ças no Mercosul, ou mes -
mo ain da um es tre i ta men te co mer ci al com a União
Eu ro péia, são, por exem plo, pas sos que não po dem
pres cin dir de uma in te ra ção mais efe ti va en tre os Po -
de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, o que pode ser ins ti tu ci -
o nal men te pro por ci o na do pela pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção.

Vale sa li en tar que no Di re i to Cons ti tu ci o nal
com pa ra do, a fi gu ra da ou tor ga se na to ri al para es co -
lha de ne go ci a do res como os aqui abran gi dos não é 
ne nhu ma no vi da de, ten do re cen te men te o Se na do
nor te-americano apro va do o nome do Sr. Ro bert Zo -
el lik para ser ti tu lar do ór gão en car re ga do da ges tão
do co mér cio ex te ri or – USTR, Uni ted Sta tes Tra de
Re pre sen ta ti ve es tan do, atu al men te, sob a apre ci a -
ção do Le gis la ti vo o nome de seu vi ce-encarregado,
Sr. Pe ter Allge i er, tam bém in di ca do pelo Pre si den te
Ge or ge W. Bush.
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Cum pre tam bém adu zir que o pro je to pro cu rou
ser bas tan te abran gen te, pois pre vê tan to a ne go ci a -
ção, como a fir ma de tra ta dos vo ca ci o na dos a cri a ção 
de blo cos eco nô mi cos, o que, pelo Di re i to dos Tra ta -
dos, cons ti tu em mo men tos dis tin tos do ato ju rí di co
com ple xo em que se cons ti tui.

Des ta can do seu gran de sen ti do de con va li da -
ção de mo crá ti ca, ao co res pon sa bi li zar o Po der Le gis -
la ti vo, em se tor tão vi tal das mo der nas re la ções in te -
res ta ta is, e da pró pria con du ção da po lí ti ca in ter na,
es ta mos con vic tos que o Pro je to, so bre tu do por sua
opor tu ni da de e con ve niên cia, aten de aos in te res ses
na ci o na is.

Sala das Ses sões, em 11 de abril de 2001. –
Osmar Dias, Se na dor.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº      , DE 2001

Alte ra a re da ção do in ci so IV do art.
52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir
os che fes de mis sões di plo má ti cas de
ca rá ter tran si tó rio, in cum bi das das fun -
ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da des 
cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te
pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to,
após ar güi ção em ses são se cre ta.

Osmar Dias – Wal dek Orne las – Luiz Otá vio –
José Alen car – Ca sil do Mal da ner – Wel ling ton
Roberto – Se bas tião Ro cha – Car los Pa tro cí nio –
Fer nan do Ma tu za lem – Lú dio Co e lho – Ge ral do
Candido – Ri car do San tos – Bel lo Par ga – Ro ber to 
Re qião – Ra mez Te bet – Gil van Bor ges – Álva ro
Dias – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcan ta ra – Pa -
u lo Har tung – Tião Vi a na – He lo í sa He le na – Ser -
gio Ma cha do – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ney Su as -
su na – Val mir Ama ral – Ber nar do Ca bral – Edu ar -
do  Su plicy – João Alber to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Art. 52.* Com pe te pri va ti va men te ao Se na do
Fe de ral:

..............................................................
IV — apro var pre vi a men te, por voto se -

cre to, após ar güi ção em ses são se cre ta, a
es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te;

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

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da dâ 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) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 43/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 11 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a se guin te al te ra -

ção na com po si ção dos mem bros do Blo co Par la -
men tar de Opo si ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia:

•  Se na do ra He lo í sa He le na: pas sa de su plen te 
a ti tu lar.

•  Se na do ra Ma ri na Sil va: pas sa de ti tu lar a su -
plen te.

Aten ci o sa men te, – José Edu ar do Du tra, Lí der
do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2001

Re que i ro, na for ma re gi men tal, a in ser ção em
ata de um voto de lou vor ao Ju ris ta Jor ge Ara kén Fa -
ria da Sil va pelo re ce bi men to do Tro féu “Me lho res da
Advo ca cia Bra si le i ra”, em so le ni da de re a li za da na Ci -
da de de São Pa u lo, em 19 de mar ço de 2001.

Re que i ro, ain da, que seja en vi a da men sa gem
ao agra ci a do, dan do con ta des sa de li be ra ção do Se -
na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 11 de abril de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Dou tor Jor ge Ara kén Fa ria da Sil va é um dos
mais im por tan tes no mes da his tó ria da Jus ti ça na
Ama zô nia bra si le i ra.
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Ao re ce ber o ga lar dão ci ta do, viu re co nhe ci dos
seus gran des mé ri tos de ju ris ta e sua im por tan te par ti -
ci pa ção, como membro da so ci e da de ci vil, na ca u sa da
im plan ta ção do Di re i to em uma das mais dis tan tes e es -
que ci das par tes do ter ri tó rio na ci o nal. Faz-se, as sim,
me re ce dor do re co nhe cimen to des ta Casa, sím bo lo da
Fe deração e da in te gra ção na ci o nal bra si le i ra.

Se na dor Na bor Jú ni or
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -

ri men to lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 79, de 2000 (nº
596/99, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 3.207, 
de 18 de ju lho de 1957, que re gu la men ta as ati vi da -
des dos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes ou pra -
cis tas, para per mi tir o pa ga men to de co mis sões e
per cen ta gens em pres ta ções su ces si vas quan do do
re ce bi men to da pri me i ra par ce la e es ta be le ce cri té ri -
os para o es tor no de co mis sões pa gas;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº
111/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta ar ti go à
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; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2000 (nº
2.534/96, na Casa de ori gem), que fa cul ta às ges tan -
tes o aces so a ôni bus, ci ne mas e ou tros lo ca is sem a
uti li za ção da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o exi gir.

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. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro tra zer ao Se na do Fe de ral, e de 
ma ne i ra mu i to es pe ci al à Ban ca da de Se na do res per -
ten cen tes à Re gião Nor te, um ape lo para que pos sa -
mos hi po te car so li da ri e da de, aber ta e in ci si va, à For -
ça Aé rea Bra si le i ra e ao Co man do Mi li tar da Ae ro náu -
ti ca, in clu si ve por uma si tu a ção his tó ri ca de re co nhe -
ci men to da fun ção so ci al de in te gra ção na ci o nal e de
so li da ri e da de para com os Esta dos da Ama zô nia bra -
si le i ra. 

Sr. Pre si den te, ao lon go dos anos te mos tes te -
mu nha do as idas e vin das da For ça Aé rea Bra si le i ra
le van do apo io lo gís ti co, in su mos hos pi ta la res, in su -
mos para a ati vi da de de cons tru ção de es tra das, in su -

mos de apo io à ges tão ad mi nis tra ti va dos Mu ni cí pi os
e dos Esta dos. Todo esse tra ba lho tem sido uma mar -
ca pro fun da que tem re dun da do em sal var mi lha res
de vida na Ama zô nia, em en ten der o Bra sil na sua es -
sên cia, um País que de tém a Ama zô nia como ter ri tó -
rio e que pre ci sa ser vi vi do como elo de in te gra ção
en tre seus po vos. No en tan to, ao lon go dos anos, te -
mos ob ser va do e acom pa nha do uma es cas sez pro -
gres si va de re cur sos para a For ça Aé rea Bra si le i ra,
para que ela pos sa ope rar com as suas ae ro na ves,
para que ela pos sa ter o seu or ça men to à al tu ra de
suas ne ces si da des téc ni cas, ope ra ci o na is e até es -
tra té gi cas para a Re gião. Te nho in sis ti do nes se de ba -
te, já fiz um aler ta no ano pas sa do, quan do do con ti -
gen ci a men to de re cur sos or ça men tá ri os, quan do da
in sen si bi li da de cres cen te que o Mi nis té rio do Orça -
men to e Ges tão tem tido com essa ques tão. 

Sr. Pre si den te, nos en con tra mos na se guin te si -
tu a ção: Esta dos iso la dos e dis tan tes da Ama zô nia,
como é o caso do Esta do do Acre, que tem os seus
Mu ni cí pi os im pe di dos de co mu ni ca ção por meio de
es tra das, e que tem a pos si bi li da de de se co mu ni car
por via flu vi al, gas tan do mais de quin ze dias para ir de 
uma lo ca li da de a ou tra, só en con tra no meio aé reo o
trans por te aces sí vel e ob je ti vo para a co mu ni ca ção
com aque la co mu ni da de. 

Tra tei des se as sun to jun to ao Mi nis té rio da Ae -
ro náu ti ca, com a sen si bi li da de ím par ex pres sa da pelo 
co man dan te Te nen te-Brigadeiro-do-Ar Car los Alme i -
da Ba tis ta. Mas, Sr. Pre si den te, nos de pa ra mos com a 
so fri da re a li da de da que la re gião, ou seja, a es cas sez
de re cur so or ça men tá rio im pe de a mo vi men ta ção de
ae ro na ves, seja em suas ati vi da des ope ra ci o na is co -
muns, seja em qual quer ati vi da de de so li da ri e da de à
po pu la ção da Re gião Nor te. 

Por tan to, faço um ape lo à Ban ca da da Re gião
Nor te: que nos mo vi men te mos na di re ção de sen si bi -
li zar o Mi nis tro do Orça men to e Ges tão, Dr. Mart hus
Ta va res, para que S. Exª en ten da a ne ces si da de des -
se mo vi men to his tó ri co de so li da ri e da de e in te gra ção
da For ça Aé rea Bra si le i ra den tro da Re gião Nor te,
para que ela não so fra im pac tos des fa vo rá ve is e que
se jam cons tran ge do res. 

Sr. Pre si den te, den tro de pou cos dias te mos
uma ope ra ção a ser fe i ta em di re ção ao Mu ni cí pio de
Ta ra u a cá, no Acre. Va mos ina u gu rar a pri me i ra ma -
ter ni da de den tro de um Mu ni cí pio e, evi den te men te,
pre ci sa re mos trans por tar 17 mil qui los de in su mos
hos pi ta la res para pres tar so cor ro a uma po pu la ção
em di ver sos as pec tos de sua ne ces si da de. Infe liz -
men te, te mos tido como res pos ta a es cas sez de re -
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cur sos. E não é cul pa do Co man dan te da Ae ro náu ti -
ca, não é cul pa da For ça Aé rea Bra si le i ra. A re a li da de
é que os re cur sos li be ra dos pelo Mi nis té rio de Orça -
men to e Ges tão são es cas sos. 

Sr. Pre si den te, o ape lo que faço é para que o Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to se sen si bi li ze e en ten da que 
uma mo vi men ta ção téc ni ca mí ni ma e ne ces sá ria tem
que ser as se gu ra da à Ae ro náu ti ca, pre ser van do esse 
as pec to de so li da ri e da de às po pu la ções iso la das tem 
que ser pre ser va do.

Encer ro esta par te da mi nha ma ni fes ta ção com
este ape lo, Sr. Pre si den te. Re co nhe ço, enal te ço e sou 
ab so lu ta men te gra to à Ae ro náu ti ca pela ma ne i ra so li -
dá ria, sen sí vel e ju di ci o sa com que tem tra ta do as ne -
ces si da des da Ama zô nia, fru to de uma ex pe riên cia
vi vi da pe los co man dos mi li ta res que têm, ao lon go
dos anos, tes te mu nha do a di fi cul da de do iso la men to
so ci o e co nô mi co das po pu la ções do in te ri or. Por tan to, 
es pe ro que a res pos ta seja à al tu ra.

Um ou tro pon to que men ci o na rei é a si tu a ção da 
sa ú de no Bra sil. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, de
for ma lou vá vel, im plan tou cri té ri os de ava li a ção da
qua li da de da vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca nos Esta dos
bra si le i ros, qua is se jam, ob ser va ção, con tro le e
acom pa nha men to das gran des en de mi as di an te de
uma ação qua li ta ti va por par te dos ór gãos ges to res. O 
re sul ta do foi que o Acre fi cou em úl ti mo lu gar na lis ta
de ava li a ção da Fu na sa. 

Qu e ro lou var a ati tu de da Fu na sa, pois os cri té -
ri os são cor re tos e bem es ta be le ci dos. Se não são
per fe i tos, aju dam a apon tar as di fi cul da des de con tro -
le e va lo ri za ção da vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca como o
cé re bro e o mo tor que qual quer ges tor deve ter para a
com pre en são da sa ú de pú bli ca. No en tan to, gos ta ria
de apon tar um erro, por par te da Fu na sa, na ava li a -
ção dos re sul ta dos glo ba is: não se re co nhe ceu que
hou ve um pro ces so de des cen tra li za ção efe ti va em
vá ri os Esta dos do Bra sil. 

O Acre deu um exem plo de des cen tra li za ção ao
pas sar para os Mu ni cí pi os a vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca 
e mu i tas ou tras ati vi da des. Então, se hou ve fa lhas no
cum pri men to de me tas, nor mas, ob ser va ções e re -
gis tros de vi gi lân cia, elas fo ram es ta be le ci das por al -
guns Mu ni cí pi os.

No caso es pe cí fi co da den gue, o Acre foi o úl ti -
mo Esta do a ser vi ti ma do pela epi de mia e isso ocor -
reu em fun ção de uma fa lha cla ra e ob je ti va da Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Rio Bran co, res pon sá vel pela con -
du ção da po lí ti ca de con tro le do Ae des aegy pti , que
não cum priu com o seu pa pel. Assim, a epi de mia co -
me çou a se ins ta lar em ja ne i ro de 2000, ex plo diu de

ma ne i ra mo de ra da por vol ta de ju lho e agos to, e atin -
giu o des con tro le ple no a par tir de ja ne i ro. No pe río do
de ocor rên cia mais gra ve da cha ma da ”ar ma di lha epi -
de mi o ló gi ca“, en tre os me ses de ju lho e agos to, a res -
pon sa bi li da de pelo seu con tro le era uni ca men te da
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de.

Faço este re gis tro, lou van do a ação es tra té gi ca
e o cri té rio que vai im por uma mu dan ça de com por ta -
men to dos Esta dos em re la ção à Fu na sa, mas apon to 
esse erro de aná li se na con clu são do es tu do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, por 20 mi nu -
tos, por per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – 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, a cri se
no for ne ci men to de ener gia elé tri ca vem re ve lan do
su ces si vas dis tor ções num se tor que é fun da men tal
ao bem-estar so ci al e ao de sen vol vi men to eco nô mi -
co. Des de que o País co me çou a dis cu tir ris cos imi -
nen tes de ble ca u tes, apa gões e ra ci o na men to, o Go -
ver no tem pro cu ra do exi mir-se da res pon sa bi li da de
por essa cri se, jus ti fi can do-a pela fal ta de chu va.

O nos so povo, com seu há bi to de en ca rar tudo
com bom hu mor, já ques ti o na se Deus é mes mo bra -
si le i ro, já que não de ter mi nou ao seu Mi nis tro, res pon -
sá vel pe las águas que caem so bre a Ter ra, que fi zes -
se cho ver o su fi ci en te para en cher os re ser va tó ri os lo -
ca li za dos ao sul do Equa dor. Mas, a ques tão é sé ria e
gra ve, e o de ba te na mí dia, no Par la men to e na so ci e -
da de or ga ni za da re ve lou que não será so men te com
chu va que se re sol ve rá esse pro ble ma. Ele tem ori -
gem na ne gli gên cia dos úl ti mos Go ver nos, que tra ta -
ram o as sun to com des ca so e con ta ram uni ca men te
com a na tu re za, ao in vés de in ves ti rem em ge ra ção e
trans mis são de ener gia.

Ago ra, o que te mos é o Go ver no anun ci an do
me di das para eco no mi zar ener gia. O que to dos já sa -
bem, no en tan to, é que não es ta mos li vres de um ra ci -
o na men to que pro vo ca rá des con for to aos ci da dãos e
pre ju í zos aos se to res es sen ci a is, como o se tor da sa -
ú de e, por que não di zer, a todo o se tor pro du ti vo da
nos sa eco no mia. 

Na se ma na pas sa da, foi anun ci a do um con jun to 
de trin ta e três me di das para re du zir o con su mo em
10% e au men tar a ofer ta de ener gia em até 9%. São
pro pos tas che i as de boas in ten ções, mas com pro ba -
bi li da des mí ni mas de vin ga rem e, por tan to, fa da das a
frus tar o nos so País.
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Não será sur pre sa para ne nhum de nós se lá
para ju nho ou ju lho o Go ver no se ren der aos fa tos e
anun ci ar o ra ci o na men to que atin gi rá, so bre tu do, as
Re giões mais so fri das do País, como o Nor des te, e as 
áre as que fi cam na pon ta da li nha de dis tri bu i ção,
como é o caso do meu Esta do, o Espí ri to San to.

Te nho acom pa nha do na mí dia aná li ses de es -
pe ci a lis tas so bre o as sun to. É o caso do Pre si den te
do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co, Má rio
San tos, e do Se cre tá rio de Ener gia de São Pa u lo, Ma -
u ro Arce, que fa zem res tri ções às me di das e de po si -
tam suas fi chas numa imi nen te de ci são do Go ver no
de ra ci o nar o for ne ci men to de ener gia.

Má rio San tos re fle te so bre essa re a li da de quan -
do diz que ”há um po ten ci al for te, com o au men to de
ge ra ção, de co brir par te do dé fi cit, mas isso não exi -
me o Go ver no da ne ces si da de de fa zer um cor te“.
Para Ma u ro Arce, ”a si tu a ção, em ter mos pro ba bi lís ti -
cos, está ca mi nhan do para o ra ci o na men to.“

De acor do com as me di das anun ci a das, te rão
que ser dis po ni bi li za dos 11 mil me ga watts ex tras de
ener gia até o fim do ano, pois essa é a mar gem de ris -
co cal cu la da pelo Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé -
tri co para que o País pos sa en fren tar o pe río do das
se cas, en tre maio e no vem bro, e afas tar o ris co de de -
sa bas te ci men to de ener gia. Mas es sas não são me -
tas tão fá ce is de se al can ça rem. Para se ter uma
idéia, esse nú me ro re pre sen ta 15% de toda a ca pa ci -
da de ins ta la da no País. O Go ver no es ti pu lou pra zo de 
no ven ta dias para que seja ava li a do o im pac to das
me di das. Caso elas não sur tam os efe i tos es pe ra dos,
a sa í da será o ra ci o na men to.

As pers pec ti vas são no sen ti do de que os re ser -
va tó ri os che guem a um ní vel de água cor res pon den te 
a 36% ou 37% da sua ca pa ci da de até o fim des te
mês. Se a pre vi são for con fir ma da, será pre ci so com -
pen sar a ba i xa dos re ser va tó ri os en tre 12,5 e 13%,
com o au men to de ofer ta e re du ção da de man da de
con su mo de ener gia.

A ou tra face da cri se é a po lí ti ca de ta ri fas. Se -
gun do o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, a par tir do úl ti -
mo do min go, a Com pa nhia Pa u lis ta de For ça e Luz, a
Ce mig, a Cer mat e a Ener sul, que abas te cem São
Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Mato Gros so e Mato Gros so do
Sul, num uni ver so de apro xi ma da men te nove mi lhões 
de con su mi do res, es tão au to ri za das pela Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el) a au men ta rem
suas ta ri fas em ín di ces que va ri am de 16,24% a
18,2%, quan do a in fla ção me di da pelo IGP-M nos úl ti -
mos 12 me ses fi cou em 9,6%.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de re a jus tes pre vis tos
nos con tra tos de con ces são das em pre sas e au to ri -
za dos anu al men te. A im pres são que fica – e não po -
de ria ser ou tra – é que es ses con tra tos não con si de -
ram ou tra co i sa a não ser lu cros exor bi tan tes à cus ta
do con su mi dor.

O Esta dão tam bém mos trou, no úl ti mo do min -
go, o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, o nos so co le ga
José Jor ge, sen tin do-se sur pre en di do com o au men -
to da or dem de 14,85% da ta ri fa de ener gia, im pos to
aos seus con ter râ ne os pela Com pa nhia Ener gé ti ca
de Per nam bu co.

Com tan tas dis tor ções e in for ma ções que re -
que rem ma i o res ex pli ca ções, cre io, pes so al men te,
que po de rá ser bas tan te es cla re ce do ra para to dos
nós e para o País a vin da do Mi nis tro à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do no pró xi mo dia 17
de abril, ter ça-feira. Co nhe ce dor des ta Casa que é, S.
Exª terá opor tu ni da de de de ta lhar não só as me di das
de eco no mia de ener gia, mas tam bém essa es drú xu -
la po lí ti ca de au men tos de ta ri fas mu i to aci ma da in -
fla ção e, é bom di zer, sem a con tra par ti da de in ves ti -
men tos no se tor. Isso está mu i to cla ro.

Sr. Pre si den te, re cen te re u nião do Con se lho Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção, na se ma na pas sa da, au to -
ri zou Fur nas a re to mar os seus in ves ti men tos que es -
ta vam sus pen sos ha via três anos. E es ta vam sus pen -
sos – pas mem os Srs. Se na do res! – por im po si ção do
pro ces so de pri va ti za ção do se tor. Essa de ci são do
CND em bu te mais um equí vo co do Go ver no quan do
se gu rou por tan to tem po os in ves ti men tos na área,
pro va vel men te na es pe ran ça de que o ca pi tal pri va do
vi es se para re sol ver to dos os pro ble mas do de sa bas -
te ci men to de ener gia do nos so País.

Ora, Fur nas é em pre sa ge ra do ra, res pon sá vel
por 43% de toda a ener gia con su mi da no nos so País,
e aten de prin ci pal men te à Re gião Su des te, que tem
alto con su mo em fun ção da pre sen ça de um ex pres si -
vo par que in dus tri al e está há três anos sem in ves tir
em ex pan são, tan to da ge ra ção quan to da trans mis -
são. É cu ri o so ob ser va mos o que acon te ce no País: ti -
ve mos um cres ci men to de de man da de ener gia da or -
dem de 5% ao ano nos úl ti mos dez anos. Por tan to,
essa é uma cri se anun ci a da. 

Assim, for ça do por uma cri se, o CND au to ri zou
a em pre sa Fur nas a in ves tir R$980 mi lhões este ano,
o que re pre sen ta qua se 1/3 do que está pre vis to ser
in ves ti do este ano pela Ele tro brás. Isso terá um im -
pac to que já po de ria ter ocor ri do no nos so País nos
anos an te ri o res, tal vez mi no ran do ou des vi an do o
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Bra sil des sa cri se de abas te ci men to de ener gia que
es ta mos na imi nên cia de vi ver. 

Des se con jun to de equí vo cos, ex trai-se pelo
me nos uma con clu são: a es cas sez de ener gia for çou
o Go ver no a per ce ber que o se tor pre ci sa de mu i to
mais re cur sos do que foi in ves ti do nos úl ti mos seis
anos, pe río do em que a mé dia de gas tos caiu qua se a 
me ta de do que se in ves tia há uma dé ca da.

O Sr Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do-lhe um apar te com mu i to pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Há mu i to
tem po, no bre Se na dor, eu di zia que V. Exª, com mu i ta
in te li gên cia e com mu i ta pro pri e da de, fa la va na hora
cer ta so bre os as sun tos que são pri o ri tá ri os nes te
País. E nada mais pri o ri tá rio do que ener gia. A nos sa
ma triz ener gé ti ca já de ve ria es tar sen do cum pri da há
lon go tem po. A cri se é mais do que anun ci a da. Pro -
gra ma mos ter mo e lé tri cas, mi ni hi dro e lé tri cas, en fim,
tudo está pro gra ma do; mas com uma ve lo ci da de que
não con diz com as re a is ne ces si da des do País. E,
quan do abri mos os olhos, já es ta mos di an te da cri se.
É cla ro que, com en ge nho e arte, con se gue-se fa zer
al guns mi la gres; mas não to dos. Te mos um pro gra ma
de eco no mia de ener gia – in clu si ve de não se usar a
ener gia para se ter os pi cos que pre vê a Ane el – no
sen ti do de que se use cer ca de dois mi lhões de blo -
que a do res. Com isso, o usuá rio co mum te ria uma re -
du ção de 20% na sua con ta. De ve ría mos es tar mu i to
avan ça dos nes se pon to, mas, in fe liz men te, não es ta -
mos. Hoje, as seis em pre sas pro du to ras vêm a tem po
for çan do a bar ra, ten tan do se im por, mas isso é obri -
ga ção das con ces si o ná ri as pri va ti za das. No en tan to,
fo gem dis so como ”o di a bo foge da cruz“. Tudo isso
so ma do às mi ni hi dro e lé tri cas, às ter mo e léc tri cas, tal -
vez ti ves se dado co ber tu ra, mas, como des cu i da mos, 
de re pen te, a por ta já está ar rom ba da. So li da ri zo-me
com V. Exª, di zen do que re al men te esse é um as sun to 
ur gen te, pois é a ener gia que move to das as ca tra cas
da nos sa in dús tria e do de sen vol vi men to do nos so
País. Pa ra béns!

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ney Su as su na, aco lho o apar te de V. Exª,
que con tri bui para en ri que cer o pro nun ci a men to e as
in for ma ções que es tou apre sen tan do nes ta tar de no
Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da, a Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
deu im por tan te pas so, apro van do o pro je to do Se na -
dor Ro ber to Fre i re, que im pe de a pri va ti za ção das

em pre sas pú bli cas do se tor da ge ra ção e trans mis são 
de ener gia, a exem plo do que o Con gres so Na ci o nal
já de ci di ra em re la ção ao Ban co do Bra sil e à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral.

Com essa ini ci a ti va, o nos so Par ti do, o PPS, não 
se co lo ca con tra a par ti ci pa ção do ca pi tal pri va do no
se tor – é mu i to im por tan te esse es cla re ci men to. Há
que se ob ser var, nes te mo men to, que as atu a is ge ra -
do ras e trans mis so ras de ener gia de vem con ti nu ar
pú bli cas, para evi tar que uma pri va ti za ção apres sa da, 
aço da da, mal pla ne ja da agra ve a cri se atu al.

Se há es cas sez de re cur sos, tan to pú bli cos
quan to pri va dos para a área de ener gia, isso se dá,
en tre ou tros fa to res, em fun ção da ins ta bi li da de eco -
nô mi ca in ter na ci o nal, mais es pe ci fi ca men te das eco -
no mi as ame ri ca na e ar gen ti na. Se há de cer ta for ma
ca rên cia de ca pi ta is, esse pon to deve in te grar nos sa
re fle xão ao dis cu tir mos o se tor elé tri co.

Nes te mo men to, o pou co di nhe i ro dis po ní vel,
pú bli co ou pri va do, para in ves tir no se tor, em nos sa vi -
são, de ve ria ser di re ci o na do à cons tru ção de no vas
ge ra do ras e trans mis so ras e não para fi nan ci ar a ven -
da da que las que já es tão ope ran do. Gas tar di nhe i ro
ago ra com ati vo ve lho, já exis ten te, na mi nha opi nião,
é um equí vo co bru tal. Qu al quer di nhe i ro novo, seja
pú bli co ou pri va do, de ve ria ser di re ci o na do para o au -
men to da ge ra ção de ener gia e a me lho ria do nos so
sis te ma de trans mis são. 

Em nome do meu Par ti do e em meu nome, que -
ro su ge rir des ta tri bu na ao Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so que sus pen da o pro ces so de de ses ta -
ti za ção das em pre sas de ener gia, so bre tu do de Fur -
nas. Não por ques tões ele i to ra is. Estou acom pa nhan -
do, por in ter mé dio da mí dia, que al gu mas for ças po lí -
ti cas têm mo ti va ções ele i to ra is para essa pro pos ta.
Cre io que não deve ha ver esse in te res se por mo ti va -
ções ele i to ra is, mas por to das as dú vi das que en vol -
vem a pri va ti za ção do se tor. Aí, sim, acre di to que te -
nha mos ra zões subs tan ti vas pela di vi são de opi niões
den tro do pró prio Go ver no so bre o as sun to. Está cla ro 
e no tó rio que o Go ver no está di vi di do em re la ção a
essa ma té ria. A ra zão dis so é o prag ma tis mo eco nô -
mi co que mu i tas ve zes fal ta na de ci são de di ri gen tes
de se to res pú bli cos e pri va dos, re pre sen ta do pela es -
cas sez de ca pi tal pú bli co e pri va do dis po ní vel hoje, no 
Bra sil e em boa par te do mun do, nos pa í ses em de -
sen vol vi men to, para se in ves tir em se to res des sa na -
tu re za.

E vou mais adi an te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: su gi ro que o Pre si den te re di re ci o ne suas
ener gi as pes so a is, que es tão sen do gas tas com o
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mo de lo de pri va ti za ção de Fur nas, e as do seu Go ver -
no, para rom per com o im pas se do ris co cam bi al –
essa, sim, uma ques tão im por tan te –, que hoje im pe -
de a cons tru ção das 49 ter me lé tri cas a gás em nos so
País. A ter me lé tri ca é mu i to im por tan te para o se tor
ener gé ti co, por que pode re gu lá-lo, vis to que pode
fun ci o nar a ple no va por em mo men tos de es cas sez,
em que os la gos das hi dre lé tri cas es tão va zi os, ou
com uma po tên cia me nor no mo men to em que os la -
gos es tão com um bom ní vel de água.

Su gi ro ain da ao Pre si den te de sig nar uma mis -
são ofi ci al para ir à Ca li fór nia. Isso é mu i to im por tan te. 
Pen so que este Par la men to tam bém de ve ria de sig nar 
uma co mis são para ir à Ca li fór nia ver de per to os efe i -
tos de um pro ces so de pri va ti za ção fe i to, no mí ni mo,
de for ma aço da da. Para mim, esse pro ces so se deu
de for ma de sas tra da; bas ta ver o que está acon te cen -
do na Ca li fór nia no mo men to pre sen te.

Espe ro que to dos es ses fa tos lan cem luz à vin -
da do Mi nis tro José Jor ge à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, na pró xi ma ter ça-feira. E que, di an te dos 
es cla re ci men tos que S. Exª vem pres tar ao Se na do,
pos sa mos dis cu tir no vos ca mi nhos a se rem se gui dos
pelo País na re to ma da da ca pa ci da de de ge ra ção e
trans mis são de ener gia e evi tar as sim ma i o res trans -
tor nos aos ci da dãos bra si le i ros.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Pa u lo Har tung, re gis tro o meu apo io ao pro -
nun ci a men to de V. Exª. Ca u sou-me es tra nhe za a ma -
ni fes ta ção que ouvi na im pren sa de al guns Se na do -
res da base go ver nis ta em re la ção ao pro je to de au to -
ria do Se na dor Ro ber to Fre i re, que ex clui as ge ra do -
ras de ener gia elé tri ca do pro gra ma de pri va ti za ção. O 
pro je to foi apro va do por una ni mi da de na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. De po is dis so, al -
guns Se na do res da base go ver nis ta já se ma ni fes ta -
ram no sen ti do de que irão, na Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos, de to nar o pro je to. Já ouvi, in clu si ve, a
ma ni fes ta ção de um Se na dor que dis se que iria pe dir
para re la tar o pro je to com esse ob je ti vo. Quer di zer, o
Con gres so Na ci o nal es tá-se re cu san do a dis cu tir
uma ma té ria tão im por tan te, por que já se ma ni fes tou
so bre a ques tão da de ses ta ti za ção uma vez, à épo ca
da vo ta ção do pro je to de lei de con ver são em re la ção
à me di da pro vi só ria que ins ti tu iu o Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção. Essa me di da pro vi só ria foi en -
ca mi nha da pelo en tão Pre si den te Col lor, em 1990, e

foi apro va do um pro je to de lei de con ver são que ex -
clu ía o Ban co do Bra sil, a Ca i xa Eco nô mi ca e as em -
pre sas que exer ci am o mo no pó lio. Ha via um ar ti go,
que, in fe liz men te, foi ve ta do pelo en tão Pre si den te
Col lor – e esse veto o Con gres so não der ru bou –, que 
de ter mi na va que o Con gres so, a par tir do mo men to
em que o Exe cu ti vo in clu ís se al gu ma em pre sa no
pro gra ma e caso hou ves se o en ten di men to de que
esta de ve ria fi car fora do pro ces so, po de ria, me di an te 
de cre to le gis la ti vo, re ti rá-la do pro gra ma. Infe liz men -
te, o ex-Presidente Col lor ve tou o pro je to e o Con gres -
so não der ru bou o veto. Na épo ca da pri va ti za ção da
Vale do Rio Doce, apre sen tei um pro je to exa ta men te
com esse teor, para que o Con gres so, por in ter mé dio
de de cre to le gis la ti vo, pu des se re ti rar al gu ma em pre -
sa que, em seu en ten di men to, não de ve ria ser pri va ti -
za da. Esse pro je to foi re je i ta do aqui no Se na do por
uma di fe ren ça de qua tro vo tos. Se con si de rar mos
que, na que la oca sião, a ma i o ria ab so lu ta do Se na do
era go ver nis ta, a di fe ren ça da vo ta ção mos trou que
se tra ta va de um tema que o Con gres so Na ci o nal,
par ti cu lar men te o Se na do, ti nha in te res se em dis cu tir. 
Ago ra te mos a opor tu ni da de de fa zê-lo, prin ci pal men -
te por que esse é um tema até mais es tra té gi co do que 
o de ou tras em pre sas ou do que o da pró pria Vale do
Rio Doce, que foi uma em pre sa que, na mi nha opi -
nião, de ve ria ter sido evi ta da. Acre di to que o Se na do
tem opor tu ni da de de re co lo car em pa u ta esse tema.
Exis tem al gu mas ini ci a ti vas que cor rem pa ra le la men -
te. Há um pro je to de de cre to le gis la ti vo de mi nha au -
to ria e da Se na do ra He lo í sa He le na, que está na pa u -
ta para o dia 25, que ins ti tui um ple bis ci to para a pri va -
ti za ção da Chesf. Lem bro-me de que, quan do o apre -
sen ta mos, o atu al Pre si den te do Se na do, Se na dor
Ja der Bar ba lho, foi à tri bu na e dis se que iria pro por
uma emen da para que esse ple bis ci to tam bém abran -
ges se a Ele tro nor te. Exis te o pro je to do Se na dor Ro -
ber to Fre i re. Vejo que o Se na do, de pos se des ses pro -
je tos, tem a opor tu ni da de de es co lher um ca mi nho
para que o Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te o
Se na do, tra ga essa dis cus são para cá. Sa be mos que, 
se a dis cus são fi car na roda dos tec no cra tas do Go -
ver no, que têm uma vi são me ra men te mo ne ta ris ta e
ime di a tis ta do pro ces so – o ar gu men to é de que, se
não ven de rem Fur nas, não vão cum prir o acor do com
o FMI ou co i sa do gê ne ro –, vão aca bar ven den do.
Então, pen so que o Se na do tem a opor tu ni da de, seja
por in ter mé dio do pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re,
seja por meio do nos so pro je to, de res ta be le cer uma
dis cus são mais de acor do com os in te res ses da Na -
ção em re la ção ao pro ces so de pri va ti za ção. Por tan -
to, pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to.
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O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Obri ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, apóio o pro nun ci a men to de V. Exª
e apro ve i to a opor tu ni da de para anun ci ar, des de já,
in de pen den te men te da po si ção que a Ban ca da go -
ver nis ta ve nha a ado tar nes ta Casa – Ban ca da que
in te gro por in ter mé dio do PSDB –, a nos sa pos tu ra fa -
vo rá vel às su ges tões de V. Exª. Tam bém sou au tor de
um pro je to – e apro ve i to este apar te para pe dir en ca -
re ci da men te que se dê agi li da de a ele – que ins ti tui o
ple bis ci to quan do se tra tar de pri va ti za ção de em pre -
sas es tra té gi cas do se tor de ener gia elé tri ca e água.
Pa re ce-me que esse pro je to está com o Se na dor Jef -
fer son Pé res para ser re la ta do. Cre io se tra tar de mais 
uma con tri bu i ção para esse de ba te e mais um ins tru -
men to que pode ser uti li za do nes ta Casa com o ob je -
ti vo de con ter esse pro ces so de pri va ti za ção de um
se tor es tra té gi co e fun da men tal para o fu tu ro des te
País. Faço este apar te ape nas para adu zir es sas in -
for ma ções, in clu si ve so bre o pro je to que tra mi ta, e
para fi xar, des de já, a nos sa po si ção em re la ção ao
as sun to.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Har tung?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Ouço, com mu i to ca ri nho, o apar te de V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Tam bém tra -
go a mi nha in te gral so li da ri e da de ao pro nun ci a men to
de V. Exª, que foi mu i to fe liz na ex po si ção que fez.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não pos so
ace i tar a idéia de que, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, os Par la men ta res te nham sido
sur pre en di dos pelo pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i -
re e o te nham apro va do sem a de vi da pre o cu pa ção.
Ape nas a enun ci a ção da emen ta já dis pen sa a ne ces -
si da de de dis cus são. Não res ta mais ne nhu ma dú vi -
da, ne nhu ma in ter ro ga ção, não há que se ler mais ne -
nhu ma li nha. Enun cia-se a emen ta, vo ta-se o pro je to,
e todo mun do sabe do que se tra ta. Então, é im pos sí -
vel afir mar que al gum Par la men tar te nha vo ta do a fa -
vor sem se dar con ta do que te nha vo ta do. Por ou tro

lado, o Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ber nar do
Ca bral, é mais do que res pon sá vel. Tra ta-se de uma
pes soa tran qüi la, com pe ten te. Ao co lo car ma té ria
des sa im por tân cia em vo ta ção, S. Exª fez ques tão de
cha mar a aten ção dos Srs. Se na do res para que to dos 
con si de ras sem a re le vân cia da ma té ria que es ta va
sen do vo ta da. Essa foi uma das opor tu nas e fe li zes
de ci sões da que la Co mis são. Essas de ci sões não são 
mu i to as sí du as; não é mu i to fre qüen te uma po si ção
do Se na do como aque la, que foi im por tan te. Mas es -
ta mos tão em ba i xa, que a im pren sa já no ti cia, com a
ma i or tran qüi li da de, que o Go ver no vai agir e os Se -
na do res vão mu dar o voto na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Eu não acre di to nis so; sin ce ra men te,
não acre di to. Pen so que va mos man ter o voto na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e que a ma té ria terá 
apro va ção tran qüi la nes ta Casa. V. Exª diz que, até no
Exe cu ti vo, há uma tre men da dis cus são; há po lê mi ca,
há dú vi da so bre a ma té ria. Ain da que não vo te mos,
não pri va ti ze mos ago ra, cor ren do, como que rem, não 
es ta re mos pro i bin do que ela ve nha a ser pri va ti za da
da qui a dois, três ou qua tro anos. Mas, se pri va ti zar -
mos ago ra, não ha ve rá mais sa í da. Então, no meio
des se de ba te, no meio des sa dis cus são, o nor mal é
apro var mos o pro je to. E, com todo o res pe i to aos pro -
je tos de ou tros Se na do res que fa lam em ple bis ci to ou
co i sa que o va lha, pen so que o me lhor é apro var mos
ime di a ta men te a re so lu ção do Se na dor Ro ber to Fre i -
re, por que, vo tan do, está de ci di da a ma té ria. Não po -
de mos es pe rar, por que, se não, vai acon te cer como
no caso da Vale do Rio Doce: es tá va mos aqui para
dis cu tir a mo ção do Lí der do PT, e, na hora de vo tar -
mos, pe di ram a trans fe rên cia da vo ta ção; em meio a
essa trans fe rên cia da vo ta ção no ple ná rio, pri va ti za -
ram a Vale do Rio Doce. Por isso, é mu i to di fí cil que os
Se na do res não dêem seus vo tos fa vo rá ve is, prin ci -
pal men te, re pi to, por que vo tar para pri va ti zar é uma
pá de cal que não tem vol ta. Pe dir para não pri va ti zar
ago ra não im pe de que, da qui a dois ou três anos, no
pró xi mo Go ver no, haja uma fór mu la di fe ren te. Estou
tran qüi lo quan to ao re sul ta do des sa vo ta ção, com
toda a sin ce ri da de. Não é ape nas uma ques tão po lí ti -
ca o de ba te que está em jogo, diz bem V. Exª, mas
não te nho ne nhu ma dú vi da de que hi dre lé tri ca é rio;
rio é água; água é do in te res se de toda a so ci e da de,
de todo o País. Não vejo como pri va ti zar, en tre gar às
mul ti na ci o na is a em pre sa hi dre lé tri ca. E como fi ca -
mos com o co man do e o con tro le dos rios? Não é à
toa que, no res to do mun do, a hi dre lé tri ca per ten ce ao 
Esta do. Por isso, meus cum pri men tos! Tam bém aqui,
como fez o Se na dor do Pa ra ná, an te ci po o meu voto
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fa vo rá vel à vo ta ção da pro po si ção do Se na dor Ro ber -
to Fre i re.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Pe dro Si mon, eu que ria agra de cer e aco lher
seu apar te, que en ri que ce o pro nun ci a men to que
faço nes ta tar de.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do, com mu i ta ale gria, um apar te ao nos so
ex-Presidente, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Pa u lo Har tung, V. Exª fez um pro nun ci a men -
to ex cep ci o nal so bre o mo men to que es ta mos vi ven -
do na área ener gé ti ca. V. Exª apre sen ta so lu ções e
con clu sões. Des se modo, em pri me i ro lu gar, eu que -
ria con gra tu lar-me com V. Exª pelo seu dis cur so.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Obri ga do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Pos te ri or men te, que ria di zer que es tou de ple no acor -
do com os apar tes que lhe fo ram da dos e que o Se na -
dor Pe dro Si mon abor dou, com pro pri e da de, o as sun -
to. O Go ver no deve ser aler ta do pe los seu Lí de res e
pe las suas Ban ca das a res pe i to da si tu a ção que atra -
ves sa mos: não só dos pro ble mas ener gé ti cos, mas
tam bém das di fi cul da des po lí ti cas para se fa zer, ago -
ra, uma pri va ti za ção. Não sou con trá rio às pri va ti za -
ções.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Essa é tam bém a mi nha po si ção.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª abor da mu i to bem esse as sun to. Nin guém é
con tra a pri va ti za ção, mas, nes te mo men to que vive o
País, a pro po si ção do Se na dor Ro ber to Fre i re é ex tre -
ma men te vá li da. Dei o meu voto na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e o da rei no ple ná -
rio. E pe di ria aos Lí de res do Go ver no, in clu si ve do
meu Par ti do, que aler tas sem o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca para as di fi cul da des po lí ti cas – além das
téc ni cas – que ele terá para pri va ti zar, nes te mo men -
to, seja Fur nas, Chesf ou Ele tro nor te. Ele não po de rá
en fren tar a von ta de po pu lar, e os seus con se lhe i ros o
le vam a isso. Des se modo, os Lí de res po lí ti cos têm a
obri ga ção de di zer ao Pre si den te que o povo, no mo -
men to, não de se ja isso e que, fu tu ra men te, ele terá
opor tu ni da de de ver, quem sabe, Fur nas e as de ma is
em pre sas pri va ti za das. Mas o mo men to não per mi te
que se pri va ti ze. Pa ra béns a V. Exª pelo dis cur so!

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, agra de ço e aco -
lho, com ca ri nho, o apar te.

Sr. Pre si den te, já ex ce di bas tan te o tem po re gi -
men tal...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me um bre ve apar te, Se na dor Pa u lo Har tung?

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Pri me i ra men te, con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar -
do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi ta-me tam bém cum pri men tar V. Exª pelo seu pro -
nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, peço a V. Exª que seja bre ve. O ora -
dor já ex ce deu em 12 mi nu tos o seu tem po.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se rei
bre vís si mo, Sr. Pre si den te. De se jo ma ni fes tar, na
mes ma di re ção de V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung, mi -
nha pre o cu pa ção não ape nas com o pro ces so de pri -
va ti za ção de Fur nas, já que o Go ver no do Esta do de
São Pa u lo está con si de ran do a pri va ti za ção da Cesp,
Cen tra is Elé tri cas de São Pa u lo, que está sob seu
con tro le. Por ra zões se me lhan tes às que V. Exª está
men ci o nan do, todo o di ag nós ti co apon ta que essa
me di da não de ve ria ser le va da adi an te. Te re mos a
opor tu ni da de de di a lo gar com o Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, que virá a esta Casa.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros usa -
rá o fi nal do meu tem po, uma vez que já ha via pe di do
o apar te.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Pa u lo Har tung, se rei bre vís si mo tam -
bém, por que sei da exi güi da de do tem po. De se jo ape -
nas cum pri men tá-lo pelo pro nun ci a men to e di zer que
sou de um Esta do onde a pri va ti za ção do se tor elé tri -
co deu cer to. Mato Gros so vi ve ria às es cu ras, se não
o ti ves se pri va ti za do. Por tan to, não vai aqui a po si ção
de quem é con tra a pri va ti za ção; ao con trá rio, sou a
fa vor dela. Sou a fa vor do Esta do in du tor, con tro la dor,
mas en ten do que este mo men to não é ade qua do.
Ain da an te on tem, no pro gra ma Bom Dia Bra sil, da
Rede Glo bo de Te le vi são, um téc ni co afir ma va que,
se não fos se Fur nas, se não fos se a pos si bi li da de de
o se tor es ta tal in ter vir, já ha ve ria ra ci o na men to hoje.
Quer di zer, nes te mo men to, o se tor pú bli co não pode
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abrir mão de um ins tru men to po de ro so, de pos se do
Esta do, para evi tar o ra ci o na men to. Pen so que é mu i -
to opor tu no o pro nun ci a men to de V. Exª e, por isso,
gos ta ria de cum pri men tá-lo.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Aco lho e agra de ço o apar te.

Qu e ria, mais uma vez, avi sar aos Se na do res e
Se na do ras que o Mi nis tro, nos so Co le ga, es ta rá na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, na Co mis são de 
Infra-Estrutura e na Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, jus ta men te para de ba ter to dos es ses as sun tos
que eu trou xe à tri bu na do Se na do Fe de ral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi ta-me ain da re gis trar que a pri va ti za ção da Cesp,
Cen tra is Elé tri cas de São Pa u lo, deve ser ob je to de
ma i or pre ca u ção. No meu en ten der, ela não de ve ria
acon te cer, ain da mais nos mol des e ter mos que es tão 
sen do con si de ra dos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Agra de ço a aten ção e os apar tes. Pen so que po de -
mos apro fun dar essa dis cus são na re u nião, com a
pre sen ça do Mi nis tro.

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 Ney Su as su na, por 20 mi nu -
tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
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 pela or dem, pe din do des cul pa ao 
ora dor por essa li ge i ra in ter rup ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem.) – Qu e ro ape nas di zer que, con for me a
lis ta dos ora do res, sou o ter ce i ro ins cri to. O úl ti mo
ora dor foi o Se na dor Pa u lo Har tung, e, ago ra, foi dada 
a pa la vra a um ami go, o Se na dor Ney Su as su na.

Estou aqui na ex pec ta ti va, na fila, com hu mil da -
de, mas sur pre en di do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Expli ca -

rei a V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. O pri me i ro
ora dor ins cri to era o Se na dor Ja der Bar ba lho; hou ve
uma per mu ta com o Se na dor Pa u lo Har tung. O se -
gun do ora dor, que era o Se na dor Pa u lo Har tung, per -
mu tou com o Se na dor Ney Su as su na. V. Exª é o ter ce -
i ro ora dor, cuja po si ção está ga ran ti da na or dem de
ins cri ção dos ora do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao 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, ape nas para re ti fi car, que ro di zer que eu
era o ins cri to e es ta va ce den do lu gar ao Se na dor Ja -
der Bar ba lho; como S. Exª não usou da pa la vra, re tor -
nei e tro quei com o Se na dor Pa u lo Har tung, que es ta -
va em se gun do lu gar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to can do
ain da no as sun to que aca bou de ser en cer ra do tão
bri lhan te men te pelo Se na dor Pa u lo Har tung, que ro
di zer que es ses blo que a do res são uti li za dos para um
acor do en tre os con su mi do res e as em pre sas dis tri -
bu i do ras. O con su mi dor diz pre vi a men te que não usa -
rá os apa re lhos elé tri cos em de ter mi na da hora e usa
o blo que a dor para isso; caso in sis ta, au to ma ti ca men -
te o apa re lho se des li ga rá, ge ran do uma re du ção de
20% na sua con ta. Mas isso não tem sido di vul ga do
pelo Bra sil. Qu al quer ci da dão que que i ra co lo car o
blo que a dor pode fa zê-lo, in clu si ve aju dan do o Bra sil a 
su pe rar a cri se e di mi nu in do a sua con ta elé tri ca em
20%. As em pre sas dis tri bu i do ras têm a obri ga ção de
in ves tir 1% de sua re ce i ta nis so, mas fa zem de con ta
que não têm essa obri ga ção, por que não que rem dar
o des con to aos con su mi do res.

Era essa a ex pli ca ção que eu gos ta ria de dar
an tes de en trar no as sun to que vou abor dar hoje: a
cri se ar gen ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri se ar -
gen ti na, que se vem ar ras tan do e se agra van do há
pelo me nos dois anos, ace le rou-se nas úl ti mas se ma -
nas, e seus no vos des do bra men tos tra zem pe ri go sas
im pli ca ções para o Mer co sul e, em es pe ci al, para o
Bra sil.

Há 10 anos, o Mi nis tro Do min go Ca val lo do mi -
nou a cri se da que le país, a da hi pe rin fla ção. Foi sa u -
da do, en tão, como he rói. Seu pla no de rí gi da e eter na
pa ri da de do peso com o dó lar fun ci o nou bem du ran te
al gum tem po, e a Argen ti na atra ves sou, em boa for -
ma, a ma i or par te da dé ca da de 90, mu i to aju da da
pelo real for te, que tam bém es ta va ar ti fi ci al men te va -
lo ri za do.

Mas o re mé dio da pa ri da de do peso, ele pró prio, 
veio atu an do como su til ve ne no. Aos pou cos, fo -
ram-se in si nu an do na eco no mia ar gen ti na a fal ta de
com pe ti ti vi da de, o de sem pre go, o ba i xo cres ci men to,
o de se qui lí brio fis cal. Nos úl ti mos me ses, a cri se pi o -
rou. Nem uma aju da de emer gên cia do FMI con se -
guiu de ter a de grin go la da. A ba i xa cre di bi li da de in ter -
na ci o nal ame a ça va de to nar a qual quer mo men to
uma cor ri da es pe cu la ti va, pri ci pi tan do a que bra do
país, que já era mais ou me nos vi sí vel no ho ri zon te.
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Di an te dis so, foi no va men te con vo ca do, como
sal va dor, o Mi nis tro Do min go Ca val lo. Uma das me di -
das que to mou, para in je tar com pe ti ti vi da de nas em -
pre sas ar gen ti nas, foi a de fa ci li tar a im por ta ção de
bens de ca pi tal, ba i xan do sua alí quo ta de im por ta ção
para zero. Ora, isso afe ta di re ta men te o Mer co sul e,
prin ci pal men te, o Bra sil, mes mo que a me di da se li mi -
te a bens de ca pi tal, isto é, má qui nas.

Num pri me i ro mo men to, pa re cia que esse im -
pac to po de ria ser to le ra do tan to pelo Mer co sul como
pelo Bra sil, tudo em nome de se sal var a Argen ti na de
um mer gu lho no caos, pos si bi li da de al ta men te in de -
se já vel para seus par ce i ros do Mer co sul.

Tra ta-se do se guin te: o Mer co sul é uma união
adu a ne i ra e, como tal, ali nha seus pa í ses-membros
se gun do a mes ma ta ri fa de im por ta ção de mer ca do ri -
as de ter ce i ros pa í ses, en quan to os pro du tos, den tro
do blo co, cir cu lam li vres de im pos tos. Cabe lem brar
que, na pro gres são de in te gra ção en tre pa í ses que
for mam um blo co, o grau mais fra co é a zona de li vre
co mér cio, de ta ri fa zero en tre os pa í ses do blo co; o
grau mais for te é o Mer ca do Co mum, de cor te eu ro -
peu; o grau in ter me diá rio é onde se en con tra ago ra o
Mer co sul, o de união adu a ne i ra.

A Argen ti na, com seu novo pa co te eco nô mi co
de mar ço, com a tal ta ri fa zero ge ne ra li za da de im por -
ta ção, mu dou uni la te ral men te as re gras da união adu -
a ne i ra do Mer co sul. O Mi nis tro Ca val lo fez ao Bra sil
uma vi si ta de um dia, para se ex pli car e pe dir apo io. O
Bra sil con cor dou em sa cri fi car-se, tem po ra ri a men te,
e sa cri fi car tam bém o Mer co sul, para sal var a Argen ti -
na da cri se.

O sa cri fí cio do Bra sil é ób vio: com ta ri fa zero dis -
po ní vel para to dos os pa í ses do mun do que que i ram
ven der equi pa men tos e má qui nas à Argen ti na, nos -
sas ex por ta ções, an tes pro te gi das den tro do Mer co -
sul, cer ta men te so fre rão. A Argen ti na é o prin ci pal
com pra dor de má qui nas e equi pa men tos pro du zi dos
pelo Bra sil. E ve jam que a ba lan ça já es ta va in te i ra -
men te de se qui li bra da. Com pra mos da Argen ti na
US$5,8 bi lhões e para ela ven de mos, no ano pas sa -
do, ape nas US$1,8 bi lhão. Mes mo as sim, ha ve ria
mais um de se qui lí brio.

Pas sa dos al guns dias, fi cou bem ca rac te ri za do
que a agres são ar gen ti na aos in te res ses bra si le i ros
era bem ma i or do que aque le im pac to ini ci al que es tá -
va mos dis pos tos a ab sor ver. A mo vi men ta ção do Mi -
nis tro Ca val lo e o de ta lha men to do seu pa co te eco nô -
mi co apon tam para um prin cí pio de des mon te do
Mer co sul e para um pre ju í zo para nos sas ex por ta -
ções su pe ri or ao que trans pa re cia nas ex pli ca ções

ini ci a is do Go ver no ar gen ti no so bre as me di das
emer gên ci a is.

O Bra sil foi sur pre en di do pela in for ma ção de
que a lis ta dos pro du tos bra si le i ros pre ju di ca dos iria
in clu ir equi pa men tos de in for má ti ca e te le fo nes ce lu -
la res, o que se ria mu i to duro para nós. Fi ze mos uma
pres são tão gran de, que re ti ra ram da lis ta os equi pa -
men tos de in for má ti ca e os te le fo nes ce lu la res. Isso
au men ta ria de mu i to o pre ju í zo bra si le i ro em re la ção
às es ti ma ti vas ini ci a is. Se ri am mais de US$620 mi -
lhões de per da para o Bra sil, por que es ta vam clas si fi -
can do com pu ta do res e ce lu la res como bens de ca pi -
tal, quan do, na ver da de, são ape nas bens de con su -
mo du rá vel, se gun do os acor dos que re gem o Mer co -
sul. Ain da bem que, quan to a esse item, vol ta ram
atrás.

Além dis so, está se con fi gu ran do uma apro xi -
ma ção da Argen ti na e dos Esta dos Uni dos, com im pli -
ca ções es tra té gi cas gra vís si mas para os in te res ses
do Mer co sul e do Bra sil.

O pri me i ro si nal de que o Bra sil acor dou para o
pe ri go é o can ce la men to da vi a gem que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so fa ria à Argen ti na em 16
e 17 de abril. Seu prin ci pal ob je ti vo se ria re vi ta li zar as
re la ções en tre os dois prin ci pa is par ce i ros do Mer co -
sul. Mas as ma no bras do su per mi nis tro Ca val lo, que
pa re ce ser, no mo men to, o con du tor prin ci pal das
pos tu ras e di re tri zes do Go ver no ar gen ti no, são tão
ad ver sas aos in te res ses bra si le i ros, que a vi si ta pre si -
den ci al de i xou de fa zer sen ti do.

A apro xi ma ção Argen ti na-Estados Uni dos sur ge 
de quan do em vez, ao que pa re ce, sem pre que o Bra -
sil re cu sa a con ce der eter na men te à Argen ti na um
su pe rá vit co mer ci al, ou seja, fi nan ci ar o de sen vol vi -
men to ar gen ti no. Ago ra, po rém, essa apro xi ma ção
tem um sen ti do mais ame a ça dor: é, no mí ni mo, o ris -
co de que nos so prin ci pal par ce i ro de Mer co sul tome
o par ti do do Go ver no nor te-americano na pre fe rên cia
por ace le rar a en tra da em vi gên cia da Alca, a Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas, o que não in te res sa ao
Bra sil. Ontem, re ce be mos in for ma ções de que iri am
re pen sar tam bém so bre essa ques tão, mas fa la ram,
por mu i to tem po, da pos si bi li da de de ado tar da tas di -
fe ren tes da nos sa em re la ção à Alca. E como é o nos -
so prin ci pal par ce i ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, não nos in te res sa que eles es te jam mal. Qu e -
re mos o bem da Argen ti na, mas isso não pode sig ni fi -
car o sa cri fí cio des me su ra do para o nos so Bra sil.

Pre ci sa mos ter mais cer te za com re la ção à
Argen ti na .É du vi do so que a Argen ti na pos sa le var al -
gu ma van ta gem, caso sua apro xi ma ção bi la te ral com
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os Esta dos Uni dos ve nha a se con cre ti zar. O que a
Argen ti na tem a ven der – pe tró leo, tri go, au to mó ve is,
au to pe ças, pro du tos de in for má ti ca – di fi cil men te os
Esta dos Uni dos com pra ri am, prin ci pal men te com a
vi gên cia da fa mo sa pa ri da de pe so-dólar.

Bra sil e Argen ti na pa re cem es tar, no mo men to,
com vi sões di ver gen tes. A Argen ti na evi den cia que rer 
re cu ar do que já foi con so li da do no Mer co sul. Ao Bra -
sil, ao con trá rio, in te res sa apro fun dar o Mer co sul, tor -
ná-lo um ver da de i ro blo co uni do, um ver da de i ro Mer -
ca do Co mum.

Qu an to a acor dos bi la te ra is ne go ci a dos en tre
Argen ti na e Esta dos Uni dos, a Agên cia Esta do, em
no tí cia de 4 de abril, di vul gou afir ma ção do Sr. Fé lix
Peña, ex-Secretário de Co mér cio Exte ri or da Argen ti -
na, de que não exis ti ri am tais acor dos, pro cu ran do
tran qüi li zar a jor na lis ta que o en tre vis ta va. Mas, ao
mes mo tem po, pelo teor de seus de ma is co men tá ri -
os, fica cla ro que ele de fen de para o Mer co sul um re -
tro ces so ao for ma to de mera zona de li vre co mér cio.
Qu an to ao Mi nis tro Ca val lo, esse nun ca es con deu
nem es con de que pre fe re para o nos so blo co esse
sta tus re du zi do.

A mes ma Agên cia, no mes mo dia, di vul gou en -
tre vis ta com o pre si den te da Asso ci a ção de Empre -
sas Bra si le i ras para a Inte gra ção no Mer co sul (Ade -
bim), Sr. Mi chel Alaby, que de fi niu os even tos das úl ti -
mas se ma nas como ca rac te ri za do res da fal ta de co e -
são do Mer co sul. Ele de fen deu a tese de que, caso a
Argen ti na ado te uma pos tu ra de ne go ci ar um acor do
bi la te ral com os Esta dos Uni dos, o Bra sil de ve ria bus -
car tam bém o seu pró prio en ten di men to in di vi du al
com Was hing ton.

Ora, esse se ria um mau ro te i ro para o Bra sil.
De sa pro va mos acor dos bi la te ra is fir ma dos en tre
Argen ti na e Esta dos Uni dos com o ob je ti vo de en fra -
que cer o Mer co sul e ali jar o Bra sil de dis cus sões fun -
da men ta is em ter mos de po lí ti ca es tra té gi ca para a
Amé ri ca La ti na. O Se na do Fe de ral e o País pre ci sam
es tar aler ta para a gra vi da de de uma evo lu ção nes se
sen ti do.

O for ta le ci men to do Mer co sul é o que nos in te -
res sa. Essa é a base da es tra té gia de in ser ção do
Bra sil na eco no mia glo ba li za da, já que o blo co nos dá
mais peso nas ne go ci a ções in ter na ci o na is.

De po is do can ce la men to da vi a gem de nos so
Pre si den te da Re pú bli ca à Argen ti na, o Mi nis tro Ca -
val lo en sa i ou um re cuo e vem afir man do que aca ta rá
as de fi ni ções dos acor dos vi gen tes no Mer co sul, prin -
ci pal men te em re la ção à te le fo nia ce lu lar e aos com -
pu ta do res. Mas não nos res tam dú vi das so bre a la -

men tá vel ten dên cia exis ten te: hoje, a Argen ti na ten de 
a en fra que cer o Mer co sul.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mer co -
sul pre ci sa de uma vi são de es ta dis ta por par te dos
go ver nos de seus pa í ses-membros. Uma vi são que
per mi ta su pe rar in te res ses in ter nos, até le gí ti mos,
para apro fun dar a in te gra ção, e não en fra que cê-la.
Qu an do o Mer co sul nas ceu, hou ve essa pos tu ra de
es ta dis tas por par te de seus pro po nen tes. Ago ra, é
ne ces sá ria a mes ma pos tu ra para fa zer cres cer o
Mer co sul e avan çar em di re ção às suas gran des me -
tas.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ney Su as su na, ma ni fes to-me em re la ção a esse
as sun to não só por que par ti ci po como mem bro da
Co mis são do Mer co sul no Con gres so Na ci o nal, mas
por que o meu Esta do de San ta Ca ta ri na faz li mi te
com a Argen ti na, mais pre ci sa men te com a pro vín cia
de Mis si o nes, o que fa vo re ce a con vi vên cia en tre ca -
ta ri nen ses e ar gen ti nos  já se fala o por tu nhol e há
essa in ter li ga ção pra ti ca men te di u tur na , e tam bém
por que a idéia do Mer co sul é aqui lo que V. Exª pre ga.
A idéia não é com pe tir mos en tre nós quer no cam po
cul tu ral, di plo má ti co, quer nas tro cas de mer ca do ri as.
Não, em ab so lu to! A idéia é nos ir ma nar mos, ter mos
par ce ri as, para, jun tos, po der mos con ver sar com
mais for ça com ou tras or ga ni za ções in ter na ci o na is, a
exem plo do Mer ca do Co mum Eu ro peu e do Naf ta.
Não há a me nor dú vi da de que, so zi nhos, não te re -
mos con di ções de di a lo gar e de nos pro te ger. Há um
di ta do que diz que ”uma an do ri nha só não faz ve rão“.
Essa é a idéia fun da men tal. Por isso, os avan ços en -
tre nós, em re la ção a tro cas de mer ca do ri as e ao re -
co nhe ci men to dos cur sos, por exem plo. Quem é ad -
vo ga do aqui po de rá ser ad vo ga do no Pa ra guai, no
Uru guai, na Argen ti na. Com o pre en chi men to de cer -
tos re qui si tos, em pou co tem po, nos sos mé di cos tam -
bém po de rão atu ar nes ses pa í ses. São pos sí ve is al -
gu mas adap ta ções nos Có di gos de Pro ces so Pe nal e
Ci vil, fa ci li tan do a in ter li ga ção no cam po do ca pi tal, do 
tra ba lho, e as sim por di an te. Esse é o gran de pa pel.
Essa é a fi na li da de, para ter mos mais con di ções de
con ver sar com as ou tras po tên ci as. Não há a me nor
dú vi da. Acre di to tam bém que, com o tem po, va mos
es tar jun tos na Alca, mas te mos de ir de va gar ago ra.
Como diz o Mi nis tro da Agri cul tu ra, a si tu a ção fica di -
fí cil se só eles ven de rem para nós e nós não ven der -
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mos para eles. Faz-se ne ces sá rio um cer to res guar -
do. Por isso, a or ga ni za ção do Mer co sul é im por tan te.
Tor ça mos, en tão, para que o Pa ra guai vá bem, para
que a Argen ti na me lho re, e para que, da qui a pou co,
mais al guns pa í ses da Cor di lhe i ra dos Andes pos sam 
par ti ci par co nos co de um en ten di men to ma i or. Com o
tem po, for ma re mos um tri pé: o Ori en te, o Mer ca do
Co mum Eu ro peu e as três Amé ri cas  que se ria a Alca. 
Mas mais tar de. Ago ra não dá mes mo. Não dá.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Exa ta -
men te.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Por
isso, nes te mo men to, a fi na li da de do Mer co sul é a au -
to pro te ção: não de ve mos bri gar ou con cor rer, mas
bus car mais con di ções de di a lo gar com as po tên ci as
do mun do in te i ro. 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 Ca sil do Mal da ner. A li nha
do meu dis cur so é nes se sen ti do, e V. Exª me de i xa
mu i to fe liz com o seu apo i a men to, por que re al men te é 
isto que pre ci sa mos fa zer. Não nos in te res sa a con -
cor rên cia, que já cus tou mu i to caro à Argen ti na e ao
Bra sil. Qu an do tí nha mos os go ver nos mi li ta res, a con -
cor rên cia qua se le vou cada país a ter uma bom ba
atô mi ca. A con cor rên cia era tal que a pri me i ra hi pó te -
se de guer ra es tu da da pe los nos sos mi li ta res se ria
com a Argen ti na. Des co bri mos, na que la épo ca, que a
Argen ti na ti nha um acor do se cre to com a Ve ne zu e la,
com a Co lôm bia, com o Peru, com qua se to dos os pa -
í ses, com ex ce ção do Chi le, que era nos so úni co par -
ce i ro na Amé ri ca do Sul. Isso era ruim, por que nos le -
va va a um con fli to; tudo nos le va va a um con fli to.

Já te mos uma di fe ren ça de tem pe ra men to mu i to 
gran de. Os co lo ni za do res por tu gue ses vi e ram com
duas ban de i ras: Deus e ouro; os es pa nhóis vi e ram
com três ban de i ras: Deus, ouro e gló ria, e esse úl ti mo
com po nen te sem pre le vou os nos sos vi zi nhos a se -
rem mais es quen ta dos, mais san güí ne os  tal vez seja
essa a pa la vra. Numa re vo lu ção ar gen ti na, por exem -
plo, com um ter ço da po pu la ção que tí nha mos, mor re -
ram qua se trin ta mil pes so as; numa re vo lu ção bra si le -
i ra, mor re ram du zen tas pes so as. Então, essa é a di fe -
ren ça en tre os nos sos po vos. Te mos de ten tar mu dar
um pou co esse tipo de com por ta men to para que nos
apro xi me mos ao má xi mo, por que é isso que os nos -
sos pa í ses e os nos sos po vos que rem. Não nos in te -
res sa bus car di ver gên ci as, mas pon tos de si mi li tu de.
Nes se sen ti do, sa be mos que a Argen ti na não pode ir
mal; que re mos que ela vá bem.

Ou tro dia, eu es ta va na Argen ti na e ten tei ser
em pá ti co em re la ção à si tu a ção dos ar gen ti nos: es tão 

sem a sua com pa nhia aé rea e es tão sem a com pa -
nhia de ele tri ci da de, que foi ven di da. Até fi ze ram uma
bro ma, como di zem eles: pri me i ro, ti nham que en fren -
tar o Chi le; ago ra, bas ta des li gar o in ter rup tor. Isso
por que o Chi le com prou a com pa nhia de ele tri ci da de
de les. Então, co i sas como es sas fa zem com que os
ar gen ti nos es te jam in fe li zes di an te des sa cri se. Nós
de ve mos es tar so li dá ri os, mas tam bém não po de mos
pa gar um pre ço des me su ra do.

Assim, es te ja mos aten tos para au xi li ar os nos -
sos ir mãos do Sul, sim, por que eles são os nos sos
prin ci pa is par ce i ros, mas o pre ço não pode ser o sa -
cri fí cio da nos sa po pu la ção. Nós te mos um li mi te e,
den tro dele, o Con gres so Na ci o nal tem de es tar pi lo -
tan do, acon se lhan do, ori en tan do para que nos po si ci -
o ne mos.

Peço que to dos os Srs. Se na do res nos acom pa -
nhem nes se pi lo tar de uma cri se que po de rá ser mu i -
to pre ju di ci al ao Bra sil, ao Mer co sul e a todo o con ti -
nen te sul-americano.

Era o que ti nha a di zer.
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 Fran ce li no Pe re i ra,
por vin te mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL  MG. 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, co me ço com
uma in da ga ção: o que po de rá ocor rer com a eco no -
mia bra si le i ra a par tir de ja ne i ro de 2006, quan do es ti -
ver dan do os seus pri me i ros pas sos a Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas, a Alca?

O as sun to pode pa re cer dis tan te, re mo to. Não é. 
É ur gen te. É pró xi mo. É mes mo uma ques tão do més -
ti ca. A vida de cada um de nós, cada vez mais, de pen -
de do que se pas sa no res to do mun do. E é com esse
aler ta so bre a ur gên cia e a pro xi mi da de que vol to ao
tema da pro pos ta área de li vre co mér cio, a Alca, que
será uma re a li da de mu i to bre ve men te. Não po de mos
per der tem po.

Des de que ve nho tra tan do do tema, nes ses úl ti -
mos três anos, mu i tas de ci sões fo ram to ma das pe los
34 pa í ses que com põem a Alca. Di ver sas re u niões fo -
ram re a li za das em mu i tas ca pi ta is, uma de las em
Belo Ho ri zon te, no Pa lá cio das Artes, da qual par ti ci -
pei ati va men te.

No ca di nho das no vi da des es te ve re cen te men te 
a idéia nor te-americana de an te ci par o iní cio da Alca
para 2003. Essa idéia, aliás, de ve ria ter sido um dos
te mas do en con tro do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so com o Pre si den te Bush na re cen te vi a gem
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do nos so Pre si den te a Was hing ton. Mas as con ver sa -
ções fi ca ram mes mo para Bu e nos Ai res.

O Bra sil opu nha res tri ções à an te ci pa ção da
Alca para 2003, pro pos ta pe los Esta dos Uni dos, sob
a ale ga ção prin ci pal de que nos sa eco no mia in ter na
ain da não es ta ria pre pa ra da para uma con cor rên cia
ex ter na, num novo mer ca do mu i to mais for te men te
com pe ti ti vo.

Na úl ti ma se ma na, em Bu e nos Ai res, tudo pa re -
ce ter sido acer ta do. Fe liz men te a de fi ni ção do ca len -
dá rio para a im plan ta ção des se or ga nis mo saiu como
o Bra sil pre ten dia. O des fe cho aca bou sen do sa tis fa -
tó rio para todo o Con ti nen te. Pa re ce tudo bem, mas
não de ve mos ba i xar a guar da.

Hoje, mais do que nun ca, se de ba te tudo ins tan -
ta ne a men te, on line. Ne nhum de nós pode se fur tar a
es ses mo vi men tos que nos vêm de to das as di re ções, 
so bre to das as fron te i ras. É o vas to mun do den tro de
casa. E é jus ta men te aí, mais do que nun ca, que pre -
ci sa mos ga ran tir os nos sos sen ti men tos, a nos sa na -
ci o na li da de, a nos sa cul tu ra e o nos so modo de ser.

De fi ni das as da tas do li vre co mér cio, urge con -
cen trar mo-nos no pa pel a ser de sem pe nha do pe las
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

O Bra sil deve per ma ne cer aten to, no ta da men te
quan to ao as pec to ta ri fá rio a vi go rar para o in gres so
de pro du tos da nos sa in dús tria no mer ca do nor -
te-americano.

Em abril de 1998, fiz re fe rên cia a esse as pec to,
em dis cur so que pro nun cie nes te ple ná rio. Lem brei a
po si ção da di plo ma cia bra si le i ra, con trá ria aos acor -
dos par ci a is. O ris co ad vi ria das di fe ren ças, em peso
fi nan ce i ro e tec no ló gi co, das par tes en vol vi das.

A in dús tria bra si le i ra, nes sa hi pó te se, po de ria
ex por-se a uma com pe ti ção al ta men te pre da tó ria.
Sus ten tei, por isso, que a li be ra ção eco nô mi ca ja ma is 
po de ria ser uni la te ral, em de tri men to dos pa í ses em
de sen vol vi men to.

Man te nho a mes ma po si ção em re la ção a acor -
dos par ci a is, como os que re cen te men te fo ram ace -
na dos – pri me i ro, pelo Chi le e, a se guir, pela Argen ti -
na. Fe liz men te, não pros pe ra ram. 

Cre io que a fir me za do Bra sil nes se par ti cu lar
de ses ti mu lou essa prá ti ca, cul mi nan do os pa í -
ses-membros da Alca pela ado ção de uma úni ca di re -
ção. 

A des pe i to das de fi ni ções já acer ta das, é pre ci -
so que per ma ne ça mos aten tos no acom pa nha men to
dos es tu dos das con se qüên ci as da li be ra li za ção eco -
nô mi ca. Nos sa di plo ma cia e o Con gres so Na ci o nal
de vem fi car de so bre a vi so quan to às po lí ti cas eco nô -

mi cas adi ci o na is que even tu al men te ve nham a ser
ado ta das, prin ci pal men te nos Esta dos Uni dos. Me di -
das des se tipo, como lem brei nos dis cur sos an te ri o -
res, afe tam di ver sos pro du tos da pa u ta de ex por ta ção 
bra si le i ra para o mer ca do nor te-americano. 

Por isso, in sis to: ne nhu ma po lí ti ca pro te ci o nis ta
pode per du rar, como ain da ocor re, prin ci pal men te
nos Esta dos Uni dos, onde tam bém im pe ra um per -
ver so sis te ma de co tas a tí tu lo de con tem plar-se o
mun do in te i ro.

E digo mais: o Bra sil não pode con tem plar ape -
nas a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Ele pre -
ci sa vol tar-se tam bém para a Co mu ni da de Eu ro péia,
para a Ásia e para a Áfri ca. Há pou cos dias, pas sou
por aqui o Pri me i ro Mi nis tro da Fran ça, Sr. Li o nel Jos -
pin, com men sa gens e pro pos tas da Co mu ni da de Eu -
ro péia mais van ta jo sas para o Bra sil do que as pro -
mes sas da Alca. 

Nes te mo men to está no Bra sil o Pre si den te Ji -
ang Ze min, da Chi na, numa vi a gem de apro xi ma ção
com os pa í ses da Amé ri ca do Sul. O Bra sil, in dis cu ti -
vel men te, tem um gran de pa pel a pre en cher na agen -
da glo bal e dela não po de rá es ca par. 

O mo men to re cla ma mu i tas pro vi dên ci as, in clu -
si ve as da ini ci a ti va pri va da para a me lho ria da pro du -
ti vi da de. É che ga da a hora de uma con ju ga ção de es -
for ços em de fe sa dos itens da nos sa in dús tria e tam -
bém dos pro du tos pri má ri os ori un dos da agri cul tu ra
bra si le i ra.

É fá cil ava li ar o que re pre sen ta o fa bu lo so mer -
ca do nor te-americano, de 280 mi lhões de pes so as, e, 
ao lado dele, o mer ca do dos de ma is pa í ses da Alca,
isto é, das três Amé ri cas. 

Nos sa in dús tria ele trô ni ca e de in for má ti ca, in -
clu in do te le fo nes ce lu la res, será obri ga da, a par tir do
li vre co mér cio, a me dir for ças com itens equi va len tes,
pro du zi dos na que le país, hoje com pre ços bem in fe ri -
o res aos nos sos.

Sa be mos que é pre ci so mo der ni zar nos so sis te -
ma pro du ti vo. Essa é uma con di ção bá si ca para que o 
Bra sil des pon te como um país em con di ções de com -
pe tir na bus ca de mer ca do para os nos sos pro du tos.
Sem mais per da de tem po, é ne ces sá rio exa mi nar o
que o Con gres so Na ci o nal pode fa zer nes se ter re no. 

De ime di a to, de ve mos cu i dar da apro va ção do
Pro je to de Lei das So ci e da de Anô ni mas. Ao mes mo
tem po, a Câ ma ra e o Se na do de vem con cen trar es -
for ços vi san do à re for mu la ção do sis te ma tri bu tá rio. 

A re for ma tri bu tá ria, aliás, pre ci sa ser en ca ra da
como o mais im por tan te pon to do gran de de sa fio com 
que se de fron ta o Po der Le gis la ti vo. Mu i ta co i sa já foi
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re a li za da a esse res pe i to. Na Câ ma ra, de sen vol -
veu-se exa us ti vo tra ba lho ao lon go dos dois úl ti mos
anos, exa ta men te com esse ob je ti vo. Até aqui, con tu -
do, não hou ve su fi ci en te von ta de po lí ti ca nem de ter -
mi na ção para que es ses es tu dos vi es sem a se trans -
for mar em lei. 

Já não é pos sí vel pro te lar. O pró prio Mi nis tro
Alci des Tá pi as, que par ti ci pou das ro da das de ne go -
ci a ções so bre a Alca, su ge re a con clu são do exa me
da re for ma tri bu tá ria. No en ten der do Mi nis tro, esse
será um pas so de ci si vo para que as em pre sas bra si -
le i ras co lo quem pro du tos com pe ti ti vos lá fora. Em ou -
tras pa la vras, a re for ma tri bu tá ria é um dos pon tos
que pre ci sam ser ata ca dos para re sul ta dos a cur to
pra zo – an tes de 2006, a fim de que o País pos sa con -
tar com um novo e mo der no ar ca bou ço tri bu tá rio, um
pas sa por te au xi li ar para o nos so in gres so na Alca. 

O Con gres so Na ci o nal vem dan do exem plos vi -
go ro sos de que está pron to a ela bo rar as leis de que
ne ces si ta mos para a mo der ni za ção da nos sa eco no -
mia e do País. Lem bre mo-nos, para exem pli fi car, da
lei que dis ci pli nou e deu con di ções ao de sen vol vi -
men to da pe que na e mi cro em pre sa, re sul ta do de um
pro je to de ini ci a ti va do Se na dor José Sar ney. Tam -
bém vale lem brar a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
po de ro so ins tru men to de sa ne a men to das fi nan ças
pú bli cas. 

Essa úl ti ma saiu do Con gres so com um fi gu ri no
tão per fe i to que aca bou re sis tin do a pres sões ime di a -
tis tas com que, há pou co, ten ta ram re du zir a efi cá cia
des sa lei. Em bre ve, to dos irão apla u dir a sua exis tên -
cia mo ra li za do ra.

O Go ver no tam bém tem dado exem plos de igual 
sig ni fi ca do. Mu i ta co i sa está mu dan do. Estru tu ras ob -
so le tas es tão ce den do lu gar à mo der ni da de, prin ci -
pal men te para fa ci li tar as ex por ta ções. Elas es tão
ago ra ao al can ce até das mi cro em pre sas pelo pro gra -
ma Expor te Fá cil, dos Cor re i os.

Sr. Pre si den te, o atu al qua dro mun di al não per -
mi te im pro vi sa ções. A Alca, como tudo in di ca, é ir re -
ver sí vel. Igno rá-la se ria um erro.

O Bra sil está no ca mi nho cor re to. Nos sa pre sen -
ça na Bol sa de Nova Ior que aca ba de lo grar mais uma 
im por tan te e de ci si va vi tó ria: tor nou-se o país da
Amé ri ca La ti na com o ma i or nú me ro de com pa nhi as
lis ta das em Wall Stre et, su pe ran do o Mé xi co, até en -
tão de ten tor des sa mar ca.

No ano pas sa do, os tí tu los bra si le i ros na Bol sa
de Nova Ior que ne go ci a ram US$69 mi lhões, si tu an -
do-se o Mé xi co com US$64 mi lhões. A pro pó si to,
mais 12 em pre sas bra si le i ras ul ti mam ne go ci a ções

para in gres so na que le que é o mais im por tan te cen tro 
fi nan ce i ro do mun do.

A hora é esta. Não de ve mos per der tem po. O
Con gres so Na ci o nal pre ci sa vol tar-se para o as sun to,
para além do que já faz re gu lar men te nas suas co mis -
sões te má ti cas, e pro mo ver con fe rên ci as, se mi ná ri os, 
en con tros e pu bli ca ções, trans for man do-se em um
foro con cre to, pro fun do, para mos trar a si mes mo, ao
Bra sil e ao mun do a re le vân cia in con tor ná vel da po lí ti -
ca ex ter na na po lí ti ca na ci o nal.

Sr. Pre si den te, é ne ces sá rio que o Con gres so
Na ci o nal vol te-se mais para a po lí ti ca ex ter na. Na tar -
de de hoje, dois ora do res abor da ram esse as sun to,
mas essa não é a tra di ção do Se na do da Re pú bli ca,
que vive dis cu tin do pro ble mas in ter nos, mu i tas ve zes
de pe que nas di men sões, des cu i dan do-se da po lí ti ca
ex ter na. Nos Esta dos Uni dos, a po lí ti ca ex ter na é a
po lí ti ca in ter na, ou seja, a po lí ti ca ex ter na re pre sen ta
a po lí ti ca in ter na nas de ci sões de in te res se da na ção
nor te-americana.

Por essa ra zão, ve nho con vo car o Con gres so
Na ci o nal a de di car-se mais aos as sun tos ex ter nos,
pri o ri tá ri os, por que o mun do é um só, e to dos es ta -
mos den tro da mes ma Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – 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, há pou cas se -
ma nas com pa re ci à pos se da nova di re to ria da Câ ma -
ra de Di ri gen tes Lo jis tas na ci da de de Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná. Um jo vem ta len to so, com tra je tó ria em -
pre sa ri al de com pe tên cia e ve lo ci da de al can çou po si -
ção de li de ran ça em um se tor in te li gen te da eco no mia 
do Pa ra ná. Seu nome: Edson Mur fa to. 

No seu dis cur so e nos de ma is na que la no i te, ou -
vi mos uma cons ta ta ção fe liz de que o se tor lo jis ta re -
fle tia o aque ci men to da eco no mia em nos so País. De
ou tro lado, em to dos os pro nun ci a men tos, a re ve la -
ção de uma pre o cu pa ção pre sen te: a cri se po lí ti ca em 
nos so País não pode afe tar o cres ci men to eco nô mi co
em cur so.

A par tir da que la re fle xão, com o ob je ti vo de fa -
zer este pro nun ci a men to, in cur si o nei-me nos me an -
dros da eco no mia do nos so País, nos in di ca do res
eco nô mi cos que ates tam a evo lu ção lá re co nhe ci da
pe los em pre sá ri os. 

Nin guém pode ne gar que o País, de po is da es -
ta bi li za ção mo ne tá ria e das am plas re for mas eco nô -
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mi cas que fo ram re a li za das nos úl ti mos sete anos,
está co lo ca do em rota se gu ra e rá pi da em di re ção ao
cres ci men to eco nô mi co e ao de sen vol vi men to, ago ra
em ba ses sus ten tá ve is. Os in di ca do res eco nô mi cos,
am pla men te po si ti vos, de mons tram-no. O úni co fa tor
que pode pre ju di car essa con jun tu ra fa vo rá vel é o im -
pon de rá vel, e aí não há ma ne i ra de se an te ci par ao
que não se pode an te ci par: as cri ses da eco no mia
mun di al, às qua is o Bra sil, como os de ma is pa í ses,
en con tra-se su je i to, uma vez que é cres cen te a in ter -
de pen dên cia das eco no mia na ci o na is.

No en tan to, em re la ção à pre o cu pa ção com
aqui lo que é im pre vi sí vel, é pre ci so tam bém con si de -
rar o avan ço que al can ça a eco no mia bra si le i ra. O Mi -
nis tro Pe dro Ma lan tem dito que a nos sa eco no mia
con so li dou-se com fun da men tos con sis ten tes que
po dem re sis tir a even tu a is cri ses ex ter nas, a exem plo
da que ocor re nes se mo men to na Argen ti na. 

É ine gá vel o êxi to do Go ver no. E é bom des ta -
car: fa zia mu i to tem po que não dis pú nha mos de uma
ad mi nis tra ção eco nô mi ca tão com pe ten te, tão bem
con du zi da, que tem dado aos bra si le i ros esse sen ti -
men to de que exis te uma es tra té gia de fi ni da, um
rumo sen do per cor ri do, no qual não há lu gar para im -
pro vi sa ção e ama do ris mo.

Em ou tros tem pos, uma cri se como essa da
Argen ti na cer ta men te nos aba la ria de for ma vi o len ta.
Hoje, re sis ti mos a ela, so fren do con se qüên ci as, é cla -
ro, mas de qual quer for ma sem o mes mo im pac to de
ou tros tem pos. 

A pro va da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co 
é a taxa de ex pan são do PIB no ano pas sa do, cal cu la -
da pelo IBGE em 4,46%. Espe ra-se para este ano de
2001 uma taxa de cres ci men to ain da ma i or, igual ou
su pe ri or a 4,5%. A no vi da de, po rém, é que esse cres -
ci men to nada des pre zí vel e as boas pers pec ti vas
para o fu tu ro ime di a to dão-se em am bi en te de es ta bi -
li da de mo ne tá ria e con tro le de con tas pú bli cas. Isso,
sim, é iné di to no Bra sil!

Sr. Pre si den te, re la ti va men te a esse es for ço de
con ten ção do en di vi da men to pú bli co e de equi lí brio
das fi nan ças pú bli cas do País, gos ta ria de des ta car o
avan ço que pode sig ni fi car, se de vi da men te res pe i ta -
da, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Qu an to à es ta bi li da de mo ne tá ria – in fla ção de
ape nas 5,9% no ano pas sa do, me di da pelo IPCA –,
ela não ape nas é fa tor ne ces sá rio para a re to ma da do 
cres ci men to em ba ses sus ten tá ve is, mas tam bém é
um bem em si. Pois, se gun do o IBGE, a es ta bi li za ção
mo ne tá ria foi ca paz de tra zer 5,2 mi lhões de bra si le i -
ros para aci ma da li nha de mi sé ria ab so lu ta en tre

1993 e 1999, já com pu ta do, por tan to, o efe i to de le té -
rio da des va lo ri za ção cam bi al do co me ço de 1999.
Ora, com cres ci men to ali a do à es ta bi li da de, o que se
es pe ra é um res ga te mu i to mais acen tu a do dos ci da -
dãos bra si le i ros em pi o res con di ções de vida. 

Que ou tros in di ca do res com põem o ce ná rio ma -
cro e co nô mi co atu al?

No que se re fe re à po lí ti ca fis cal, o re sul ta do das 
con tas pú bli cas vem me lho ran do a cada mês. Ano
pas sa do ti ve mos um dé fi cit no mi nal para o se tor pú -
bli co de ape nas 4,5% do PIB. A di mi nu i ção é de vi da,
em gran de par te, ao su pe rá vit pri má rio de 3,5% do
PIB, ao im pac to po si ti vo da que da dos ju ros so bre a
dí vi da pú bli ca e ao aque ci men to da ati vi da de eco nô -
mi ca, com re fle xo na ar re ca da ção de im pos tos. A
ma i or par te do su pe rá vit pri má rio, por sua vez, ad ve -
io do es for ço do Governo Fe de ral. Como re sul ta do
dis so, a dí vi da lí qui da do se tor pú bli co como per cen -
ta gem do PIB vem ca in do tam bém. Os nú me ros de ar -
re ca da ção e re sul ta do das con tas pú bli cas do pri me i -
ro mês des te ano, como se sabe, fo ram mais fa vo rá -
ve is ain da. 

A po lí ti ca fis cal e a po lí ti ca mo ne tá ria são in ter -
de pen den tes e, se é ver da de que a que da dos ju ros
di mi nui a des pe sa com a dí vi da pú bli ca e re fle te no re -
sul ta do fis cal, tam bém é ver da de que o bom re sul ta do 
fis cal tem per mi ti do as se gui das que das das ta xas de
ju ros para ní ve is que, se ain da são al tos, há mu i to
tem po não se viam no Bra sil. Hoje a taxa Se lic, o piso
de ju ros da eco no mia, está em 15,75% ao ano. Não é
pre ci so in sis tir no pa pel que tem tido a que da dos ju -
ros no re a que ci men to da eco no mia. O ní vel de em -
pre go, por sua vez, au men ta com o cres ci men to eco -
nô mi co, como já está ocor ren do.

De to dos os as pec tos da eco no mia, o que mais
pre o cu pa, sem dú vi da, é o se tor ex ter no. Nos so dé fi -
cit em tran sa ções cor ren tes con ti nua alto. Foi de mais
de US$24 bi lhões no ano pas sa do. Isso pre o cu pa,
por que nos tor na mu i to de pen den tes do in gres so de
ca pi ta is es tran ge i ros para fe char o Ba lan ço de Pa ga -
men tos. Esses ca pi ta is têm vin do para o Bra sil com
en tu si as mo, ani ma dos com as boas pers pec ti vas do
País, mas, em si tu a ções de cri se sis tê mi ca, que têm
sido co muns nos úl ti mos anos, tal ani ma ção pode vir
a ar re fe cer. O de sem pe nho da ba lan ça co mer ci al tem
sido de cep ci o nan te des de a des va lo ri za ção do real.
Apre sen tou um dé fi cit de qua se 700 mi lhões o ano
pas sa do. Mas, como mu i tos es tu dos de mons tram, as
ex por ta ções bra si le i ras têm pro gre di do. O que as sus -
ta é o au men to das im por ta ções num rit mo qua se alu -
ci nan te; de cer ta for ma com pre en sí vel numa eco no -
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mia que se mo der ni za tam bém em rit mo alu ci nan te,
ten do peso con si de rá vel as im por ta ções de bens de
ca pi tal e de bens in ter me diá ri os, sem con tar o au -
men to da con ta pe tró leo.

O fato é que gran de es for ço tem sido des pen di -
do para au men tar as ex por ta ções bra si le i ras, seja por 
meio do au men to de re cur sos para fi nan ci a men to e
para a equa li za ção de ju ros, seja por meio de pro gra -
mas de in cen ti vo do con te ú do tec no ló gi co de las. Mas
não se co lhem os fru tos des se es for ço a cur to pra zo.
Além do mais, res ta ain da me xer na com pli ca da ques -
tão da tri bu ta ção e da ex por ta ção de im pos tos, uma
ques tão com ple xa e po li ti ca men te di fí cil.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as
pers pec ti vas da eco no mia bra si le i ra para os pró xi mos 
anos são re al men te ex ce len tes, re sul tan tes de sete
anos de sa cri fí ci os im pos tos à po pu la ção bra si le i ra
para ar ru mar o se tor pú bli co e al can çar a es ta bi li da de 
da mo e da.

A res pon sa bi li da de do Con gres so avul ta di an te
des se ce ná rio. Há aqui re for mas pa ra li sa das e há re -
for mas que ca mi nham len ta men te. Aque las que es tão 
pa ra li sa das pre ci sam ser re to ma das e aque las que
ca mi nham len ta men te pre ci sam ga nhar ve lo ci da de.
Essa é a con tri bu i ção in dis pen sá vel do Con gres so
Na ci o nal no pro ces so de es ta bi li za ção da nos sa eco -
no mia, num mo men to em que in di ca do res eco nô mi -
cos e so ci a is são ex tre ma men te fa vo rá ve is. As re for -
mas po lí ti ca, tri bu tá ria, do Ju di ciá rio e do Le gis la ti vo
são fun da men ta is nes te mo men to de re or ga ni za ção
do Bra sil como na ção. 

Há, tam bém, ou tra enor me res pon sa bi li da de,
so bre tu do do Exe cu ti vo: re pen sar o mo de lo de pri va ti -
za ções. Empre sas es tra té gi cas, es pe ci al men te dos
se to res de ener gia e de água, não po dem ser pri va ti -
za das na es te i ra des se ape ti te de ses ta ti zan te que as -
so la o Go ver no na ci o nal. So mos, por uma ques tão de
jus ti ça, obri ga dos a re co nhe cer os avan ços no pla no
eco nô mi co, mas so mos obri ga dos, tam bém, a iden ti -
fi car uma as pi ra ção na ci o nal, re fle ti da in clu si ve em
pes qui sas de opi nião pú bli ca. A pri va ti za ção de cer -
tas em pre sas es tra té gi cas no nos so País tem pro vo -
ca do uma gran de in dig na ção. 

No Pa ra ná, anun cia-se a pri va ti za ção da Co pel,
a em pre sa de ener gia elé tri ca mais com pe ten te do
País. É pos sí vel da qui de sa fi ar qual quer em pre sa pú -
bli ca ou pri va da do se tor de ener gia elé tri ca que pos -
sa com pe tir em qua li da de téc ni ca, em efi ciên cia e em
com pe tên cia com a Co pel. É uma em pre sa ex tre ma -
men te lu cra ti va que pode ser uti li za da como um ins -
tru men to lí der de uma hol ding na cap ta ção de re cur -

sos in ter na ci o na is para ala van ca gem de pro je tos
eco nô mi cos e so ci a is no Esta do, mas que está sen do
dis pen sa da pelo Go ver no Esta du al. É ina cre di tá vel
que se pri va ti ze uma em pre sa como essa, es pe ci al -
men te num mo men to em que se pre vê a es cas sez in -
dis cu tí vel de ener gia elé tri ca no País e os go ver nos
co me çam a dis cu tir me di das para o ra ci o na men to de
ener gia que já se anun cia. É ób vio que uma em pre sa
com a com pe tên cia da Co pel se va lo ri za rá de for ma
ex tra or di ná ria nes se ce ná rio. É evi den te que uma em -
pre sa como essa de ve ria ser uti li za da pelo Po der Pú -
bli co como pa râ me tro, no mo men to de fi xar no vas ta -
ri fas a se rem co bra das dos con su mi do res. E o que se
vê é que a pri va ti za ção ele va ex tra or di na ri a men te o
va lor des sas ta ri fas co bra das. 

O exem plo de fora não é vis to, não é lem bra do.
Não en xer gam a Ingla ter ra, que faz o ca mi nho de vol -
ta e es ta ti za aqui lo que pri va ti zou no se tor de ener gia
elé tri ca. Não es tão ven do o que ocor re na Ca li fór nia,
com a frus tra ção pro vo ca da pela pri va ti za ção, ou no
Chi le, onde os pre ju í zos su pe ram US$100 mi lhões to -
dos os anos no se tor in dus tri al, em fun ção dos apa -
gões que ocor rem após a pri va ti za ção do se tor de
ener gia elé tri ca.

Sr. Pre si den te, sem dú vi da es sas são ques tões
fun da men ta is para que se as se gu re a con ti nu i da de
do pro ces so de aque ci men to da nos sa eco no mia. E é
por isso que esta Casa tem o de ver de de ba ter com
ur gên cia os pro je tos aqui em cur so, por que, além
des sa ati vi da de le gi fe ran te de pro por me di das no pla -
no le gis la ti vo, es ses pro je tos são ins tru men tos para
um de ba te de ma i or pro fun di da de em tor no des sas
ques tões. O pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re, apro -
va do re cen te men te na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je to da Se na do ra He lo i sa
He le na, o pro je to do Se na dor José Edu ar do Du tra e o
pro je to de mi nha au to ria que ins ti tui o ple bis ci to para
a pri va ti za ção de em pre sas es tra té gi cas dos se to res
de ener gia e de água são os pro je tos do mo men to,
que de vem ser pri o ri za dos na pa u ta de de li be ra ção
do Se na do Fe de ral.

É este o ape lo que for mu lo ao fi nal do meu pro -
nun ci a men to: que os pro je tos que di zem res pe i to ao
de ba te des se mo de lo de pri va ti za ção que en vol ve o
se tor de ener gia nes te País se jam pri o ri za dos, se jam
co lo ca dos não ape nas na pa u ta dos de ba tes, mas so -
bre tu do na pa u ta das de li be ra ções, para que, em tem -
po, se evi tem de ter mi na dos equí vo cos his tó ri cos que
po de rão ser fa ta is no pro je to de de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do nos so País ora em cur so.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
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 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por 20 mi -
nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te e no -
bres Co le gas, a Cons ti tu i ção, em seu art. 212, ca put,
es ta be le ce o mí ni mo de re cur sos fi nan ce i ros que o
Po der Pu bli co é obri ga do a apli car em edu ca ção: 18% 
a União e 25% os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí -
pi os. 

Essa vin cu la ção, ob je ti van do a ma nu ten ção e
de sen vol vi men to do en si no como um todo, não re sol -
veu os pro ble mas de fi nan ci a men to da edu ca ção bra -
si le i ra e, prin ci pal men te, não as se gu rou Ensi no Fun -
da men tal de qua li da de para to dos. Cum pre ob ser var
que, até pou co tem po atrás, o cus to/alu no era mu i to
di fe ren ci a do em todo o País, ten do em vis ta a exis tên -
cia de Esta dos e Mu ni cí pi os ri cos e po bres e tam bém
pela di fe ren ça da ofer ta de ma trí cu las en tre a rede es -
ta du al e a mu ni ci pal.

Com o in tu i to de cor ri gir es sas dis tor ções, nós
apro va mos a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 13 de
se tem bro de 1996, que vin cu la re cur sos para o Ensi -
no Fun da men tal, cri an do o Fun do de Ma nu ten ção e
Va lo ri za ção do Ma gis té rio, co nhe ci do como Fun def,
que pro vê re cur sos para o pa ga men to dos pro fis si o -
na is do ma gis té rio. Re fe ri da Emen da foi re gu la men ta -
da pela Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, e
pelo De cre to nº 2.264, de ju nho de 1997. 

Entre as ra zões bá si cas para a apro va ção do
dis po si ti vo le gal, des ta co: 

– im plan tar uma po lí ti ca re dis tri bu ti va
dos re cur sos fi nan ce i ros que ame ni zas se as 
de si gual da des re gi o na is e so ci a is; 

– rom per com o cír cu lo vi ci o so, ba i xos
sa lá ri os, de sem pe nho ine fi ci en te dos pro -
fes so res; 

– va lo ri zar os pro fis si o na is da edu ca -
ção.

É bom lem brar ain da que o Fun def foi im plan -
ta do em todo o País em 1º de ja ne i ro de 1998, com
ex ce ção do Esta do do Pará, que o im plan tou em
1997. 

Qu an do apro va mos a Emen da nº 14 e a sub se -
qüen te re gu la men ta ção, acre di ta mos que, no mí ni -
mo, 60% dos re cur sos do Fun do se ri am uti li za dos
para a re mu ne ra ção dos pro fis si o na is do ma gis té rio
em exer cí cio de suas ati vi da des no Ensi no Fun da -
men tal pú bli co. Infe liz men te, isso não ocor reu em
San ta Ca ta ri na, pois a re mu ne ra ção pra ti ca da pelo

Go ver no Esta du al é a mes ma des de 1995. Com os
re cur sos do Fun def, re sul tan tes da ar re ca da ção do
Esta do, os in ves ti men tos anu a is mé di os, por alu no,
se ri am: 

– 1998: R$476,60
– 1999: R$539,54; 
– 2000: R$637,73.

Isso se con si de rar mos 25 alu nos por clas se,
mas sa be mos que, mu i tas ve zes, as clas ses têm 30
ou mais alu nos. 

Para cla re ar mais, mos tra rei quan to o Go ver no
Esta du al re ce beu de re cur sos do Fun def e quan to os
pro fis si o na is da edu ca ção em efe ti vo exer cí cio de
suas fun ções de ve ri am re ce ber por uma car ga ho rá -
ria de 20 ho ras. 

Inves ti men to por alu no – re cur sos do Fun def,
ano de 1998. 

– Va lor ar re ca da do pelo Go ver no do
Esta do: qua se 300 mi lhões de re a is.
R$:263.995.887,68. 

– Nú me ro de alu nos do cen so 1997:
R$:553,991. 

– Inves ti men to mé dio por alu no/ano:
R$:476,60. 

– Inves ti men to por clas se de 25 alu nos 
no ano: R$:11.915,00.

– Inves ti men to men sal por clas se de
25 alu nos: R$:992,91. 

– 60% des ti na do ao pa ga men to de
pro fes so res: R$: 595,74. 

Isso da ria ao pro fes sor uma re mu ne ra ção mé -
dia de R$491,00 por 20 ho ras de tra ba lho. Clas ses
de 18 alu nos, pelo mes mo prin cí pio, cor res pon de ri -
am a uma re mu ne ra ção de R$353,52 para as mes -
mas 20 ho ras tra ba lha das.

Em 1999, o Esta do de San ta Ca ta ri na, me di an te 
o Fun def, já ar re ca dou mais re cur sos e no ano 2000
ar re ca dou bem mais: de R$297.492.503,35 pas sou
para R$343.507.370,67. Com re la ção ao item ”60%
des ti na do ao pa ga men to de pro fes so res“, pas sa mos
de R$595,74, em 1998, para R$ 674,42, em 1999,
atin gin do o va lor de R$797,16 em 2000. Ou seja, no
ano 2000, o va lor mé dio para 25 alu nos em 20 ho ras é 
de R$657,00 e para 18 alu nos, na mes ma car ga ho rá -
ria, de R$473,04.

Um dado in te res san te me cha mou a aten ção
nes se es tu do. Em 1998, a ma trí cu la no Ensi no Fun -
da men tal da rede es ta du al era de 553.911 alu nos e
os re cur sos ar re ca da dos fo ram da or dem de
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R$263.995.887,68. Já no ano 2000, a ma trí cu la na
rede es ta du al foi de 538.634 alu nos e os re cur sos da
or dem de R$343 mi lhões. Ou seja, hou ve uma di mi -
nu i ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos no Ensi no
Fun da men tal, po rém a ar re ca da ção do Fun def, na -
que le mes mo ano, foi ma i or; sal tou para R$343 mi -
lhões. Se hou ve re du ção no nú me ro de alu nos, au to -
ma ti ca men te, de acor do com a lei, de ve ri am ser re du -
zi dos os cus tos com a fo lha de pes so al do Ensi no
Fun da men tal, mas, in fe liz men te, a re mu ne ra ção no
meu Esta do con ti nua a mes ma des de 1995. Essa é a
re cla ma ção do ma gis té rio ca ta ri nen se, fun da men ta -
da em da dos, pre to no bran co, como se diz na gí ria.

Para ilus trar a si tu a ção caó ti ca em que se en -
con tram os pro fes so res ca ta ri nen ses hoje, bas ta res -
sal tar que eles re ce bem o se gun do me nor ven ci men -
to do País, con si de ran do que o Esta do tem um dos
ma i o res cus to/alu no bra si le i ro e foi con si de ra do – se
não es tou equi vo ca do, em 1997 ou 1998, pelo MEC, o 
se gun do lu gar, em ter mos de con te ú do no Ensi no
Fun da men tal. Ago ra, o pro fes sor da que le Esta do é o
se gun do mais mal re mu ne ra do no Bra sil, con for me
da dos le van ta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é prin cí -
pio ba si lar que a le gis la ção deve ser cum pri da por to -
dos; e não está sen do. Tal nor ma ca re ce de ma i o res
di gres sões ju rí di cas, eis que, se não for as sim, todo o
Con gres so Na ci o nal se ria le va do ao des cré di to pela
so ci e da de em ge ral, pelo não cum pri men to das leis
apro va das.

Gos ta ria, ain da, de per gun tar ao Go ver no de
San ta Ca ta ri na: quan do ele vai re al men te apli car o
mí ni mo de 60% dos re cur sos do Fun def na re mu ne ra -
ção dos pro fis si o na is da edu ca ção? Essa é a per gun -
ta que faço da tri bu na em nome do ma gis té rio. Os ali -
a dos do Go ver na dor vão di zer que o Go ver no do meu
Par ti do de i xou fo lhas de pes so al atra sa das. Con cor do 
que hou ve uma fa lha, mas isto não jus ti fi ca o não
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te ao ven ci men to
dos pro fis si o na is da Edu ca ção ca ta ri nen se, que re -
pre sen tam 53% dos fun ci o ná ri os pú bli cos do Esta do,
en tre ati vos e ina ti vos, e re pre sen tam ape nas 29% da
fo lha. Com esse ven ci men to, a so bre vi vên cia em con -
di ções dig nas é ex tre ma men te di fí cil. 

Sr. Pre si den te, algo pre ci sa ser fe i to, em ca rá ter
de ur gên cia, no sen ti do de cor ri gir uma si tu a ção ile gal 
e, so bre tu do, in jus ta.

Por isto vim à tri bu na: para di zer a esta Casa que 
lá, quan do o go ver no fala, é bom res sal tar que nem
tudo que re luz é ouro. Tra go a co nhe ci men to da Casa
a re a li da de do ma gis té rio do en si no fun da men tal do

meu Esta do. Pre ci sa mos co brar o prin cí pio da jus ti ça, 
da apli ca ção da lei. É isto o que eles que rem: o cum -
pri men to do que pre vê a le gis la ção e nada mais.

Faço essa co bran ça ao Go ver no ca ta ri nen se.
Em 1997/98, re pi to, o Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu -
ra con si de rou o en si no de San ta Ca ta ri na, em seu
con te ú do, no con tex to na ci o nal, o se gun do me lhor –
se não me en ga no, Mi nas Ge ra is fi cou em pri me i ro.
Ago ra, com re la ção à re mu ne ra ção dos pro fes so res
do en si no fun da men tal, San ta Ca ta ri na está em pe -
núl ti mo lu gar. Isso por que não apli ca a le gis la ção em
vi gor. 

Não dá para to le rar isso. Não po de mos fi car qui -
e tos. Por isso, tra go essa ob ser va ção, esse pro tes to,
essa in dig na ção do Ma gis té rio ca ta ri nen se, no dia de
hoje.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e no bres co le -
gas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por 20 mi -
nu tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se -
na dor Edi son Lo bão, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à
tri bu na do Se na do re que ri men to que es tou en ca mi -
nhan do à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se -
na do Fe de ral, para que, em co o pe ra ção com a Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res, seja re a li za da uma
sé rie de au diên ci as pú bli cas com in te gran tes do Go -
ver no Fe de ral, em pre sá ri os, tra ba lha do res e es pe ci a -
lis tas, acer ca das ne go ci a ções e dos im pac tos eco nô -
mi cos e so ci a is para o Bra sil, re la ci o na dos a even tu al
cons ti tu i ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas 
– Alca. 

Há pou cos dias, re a li zou-se em Bu e nos Ai res,
na Argen ti na, mais uma re u nião de re pre sen tan tes de 
di ver sos pa í ses ame ri ca nos, com vis tas à pos si bi li da -
de de cons tru ir, ao lon go dos pró xi mos anos, a Alca,
Acor do que pre ten de li be ra li zar o co mér cio de bens e
ser vi ços no con ti nen te e es ta be le cer re gras co muns
em di ver sas áre as cru ci a is, como in ves ti men tos es -
tran ge i ros, com pras go ver na men ta is, pa ten tes e de -
fe sa da con cor rên cia. 

A ini ci a ti va de cri a ção da Alca foi lan ça da por
Ge or ge Bush, pai do atu al pre si den te nor -
te-americano. Para esse pro pó si to, o Pre si den te Bill
Clin ton re a li zou uma re u nião de cú pu la em Mi a mi, em 
de zem bro de 1994, da qual par ti ci pa ram o Pre si den te 
Ita mar Fran co e o en tão Pre si den te ele i to Fer nan do
Hen ri que Car do so. Na oca sião, o Pre si den te Clin ton
con cla mou to dos os pa í ses a for ma rem uma área de
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li vre co mér cio do Alas ca à Pa ta gô nia até 2005. Após
esse en con tro ocor re ram qua tro re u niões mi nis te ri a is 
em Den ver (Esta dos Uni dos), Car ta ge na (Co lôm bia),
Belo Ho ri zon te (Bra sil), e San José (Cos ta Rica),
além de inú me ras ou tras vi ce-ministeriais e de gru pos 
e tra ba lho.

Des de a re u nião em Mi a mi, as ne go ci a ções de
for ma ção da Alca es tão sen do con du zi das com base
em uma agen da es ta be le ci da no es sen ci al pe los
Esta dos Uni dos. O que está em cur so, como se sabe,
é uma ne go ci a ção mar ca da por pro fun das as si me tri -
as en tre os par ti ci pan tes des sa even tu al área de li vre
co mér cio. 

Re cor de-se, por exem plo, que a com po si ção do
co mér cio in tra-Américas é mar ca da pela he ge mo nia
da eco no mia dos Esta dos Uni dos. Se gun do os da dos
do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca (Ipea), esse país
res pon de por mais de 60% de todo o co mér cio pra ti -
ca do no con ti nen te ame ri ca no. Obser van do o co mér -
cio na re gião, de tec ta-se que o Naf ta (North Ame ri can 
Free Tra de Agre e ment), que en vol ve o Ca na dá, os
Esta dos Uni dos e o Mé xi co, é res pon sá vel por 85%
do vo lu me tran sa ci o na do. O Mer co sul, que é com pos -
to pela Argen ti na, Bra sil, Pa ra guai e Uru guai, res pon -
de por apro xi ma da men te 7%, se gui do pelo Pac to
Andi no, com pos to pela Bo lí via, Co lôm bia, Equa dor,
Peru e Ve ne zu e la, com 4,5%. O Mer ca do Co mum do
Ca ri be (Ba ha mas, Bar ba do, Be li ze, Gu i a na, Gu i a na
Fran ce sa, Ja ma i ca, São Vi cen te, Gre na di as e Tri ni -
dad y To ba go), e o Mer ca do Co mum Cen -
tro-Americano (Cos ta Rica, El Sal va dor, Gu a te ma la,
Hon du ras, Ni ca rá gua, Chi le, Ha i ti e Pa na má), pos su -
em par ti ci pa ção in fe ri o res a 1%.

O en con tro na Argen ti na foi mais um pas so na
di re ção da cons ti tu i ção da Alca. Foi uma re u nião pre -
pa ra tó ria para a ela bo ra ção do do cu men to que será
apre sen ta do aos 34 Pre si den tes e Che fes de Esta do
dos pa í ses que se re ú nem em Qu e bec, no Ca na dá,
en tre os dias 20 a 22 de abril, na Ter ce i ra Cú pu la das
Amé ri cas, onde se rão to ma das de ci sões so bre o fu tu -
ro do co mér cio no con ti nen te ame ri ca no.

As res tri ções às ex por ta ções bra si le i ras são evi -
den tes na eco no mia ame ri ca na, jus ta men te a ma i or e 
mais aber ta em ter mos ta ri fá ri os do co mér cio mun di -
al. Ha bil men te, os nor te-americanos e os pa í ses de -
sen vol vi dos têm-se uti li za do de uma gran de va ri e da -
de de bar re i ras não ta ri fá ri as para im pe dir a en tra da
de nos sos pro du tos. E es ses pa í ses fre qüen te men te
se re cu sam a ne go ci ar com a de vi da pro fun di da de
es ses obs tá cu los ao co mér cio. 

Con for me têm de mons tra do as úl ti mas dis pu tas
co mer ci a is que o Bra sil pro ta go ni zou, os acor dos co -
mer ci a is até ago ra ce le bra dos na OMC – Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio – e no Mer co sul nem sem -
pre aten dem aos in te res ses na ci o na is. Lem bre -
mo-nos do que ocor reu aqui com o epi só dio da vaca
lou ca e da Bom bar di er/Embra er. O Con gres so Na ci o -
nal tem fi ca do ba si ca men te à mar gem des sas ques -
tões, o que con tri bui para en fra que cer a po si ção bra -
si le i ra em uma ne go ci a ção como a da Alca, que se
afi gu ra mu i to ar ris ca da para o Bra sil. 

Fe liz men te co me ça a ha ver um ma i or in te res se,
como de mons tra ram os di ver sos pro nun ci a men tos fe -
i tos so bre esse as sun to pe los Se na do res esta se ma -
na e ain da hoje. Mas é pre ci so que apro fun de mos
mais o pa pel do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na -
ci o nal na to ma da de de ci sões. Lá nos Esta dos Uni -
dos, por exem plo, o Con gres so tem uma par ti ci pa ção
de ci si va, a exem plo até de toda a le gis la ção so bre au -
to ri za ção ou não do fast track ao Exe cu ti vo para
qual quer pas so de pro fun di da de em as sun tos como
esse.

Como fri sou edi to ri al da Fo lha de S.Pa u lo, de
quin ta-feira re tra sa da, ”os ne go ci a do res do Ita ma raty
con ti nu am en tre gues a uma es pé cie de vá cuo re pre -
sen ta ti vo“. E o Con gres so Na ci o nal ”está lon ge de
exer cer o pa pel de seu cor re la to nor te-americano,
que fis ca li za e de li mi ta po de res de ne go ci a ção aos di -
plo ma tas e ao Exe cu ti vo do país“.

Pre ci sa mos to mar nota de que a opi nião pú bli ca
bra si le i ra está cada vez mais pre o cu pa da com a
ques tão da Alca. Embo ra ain da seja in su fi ci en te, o
de ba te co me çou, nes te ano, a au men tar em in ten si -
da de. O jor nal O Esta do de S. Pa u lo, por exem plo,
pu bli cou na se ma na pas sa da alen ta do edi to ri al so bre
o tema e vol tou ao tema da Alca na data de hoje. Aler -
tou para o fato de que, se tudo ocor rer de acor do com
os pla nos nor te-americanos, os mer ca dos do con ti -
nen te fi ca rão mais aber tos para os seus pro du tos e
in ves ti men tos. E os EUA e o Ca na dá po de rão ”avan -
çar além das nor mas mul ti la te ra is de co mér cio, em
as sun tos do seu in te res se, como, por exem plo, a pro -
te ção de pa ten tes“, ob ser va o edi to ri al.

Ao mes mo tem po, os EUA não abrem à dis cus -
são te mas cru ci a is. Re lu tam em co lo car na pa u ta da
Alca com po nen tes mu i to im por tan tes do seu ”ar se nal
pro te ci o nis ta“, como, por exem plo, a le gis la ção an ti -
dum ping, bar re i ras fi tos sa ni tá ri as e di ver sas ou tras
res tri ções não-tarifárias. ”Mes mo em con di ções mais
eqüi ta ti vas“, afir ma O Esta do de S.Pa u lo, ”não in te -
res sa ria ao Bra sil apres sar a im plan ta ção da Alca“,
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que pode ser atra en te para ”eco no mi as me nos di ver -
si fi ca das e sem uma in dús tria que va lha a pena pro te -
ger“.

Aliás, o ex-Ministro e De pu ta do Antô nio Del fim
Net to, em seu ar ti go no jor nal Fo lha de S.Pa u lo de
hoje, tam bém res sal ta as pec tos se me lhan tes so bre
os cu i da dos que de ve mos ter no que diz res pe i to às
ne go ci a ções da Alca.

Além dis so, os Esta dos Uni dos nun ca ace i ta -
ram, e nem os la ti no-americanos têm ple i te a do, o que
con si de ro um erro que pre ci sa ser cor ri gi do, a in clu -
são de ou tro tema de gran de im por tân cia na pa u ta da
Alca: a li vre cir cu la ção de tra ba lha do res nas Amé ri -
cas. Em con tras te com o acon te ceu na in te gra ção eu -
ro péia, per sis ti ram as res tri ções hoje exis ten tes à mo -
vi men ta ção de pes so as no con ti nen te ame ri ca no, em
es pe ci al as se ve ras bar re i ras im pos tas pe los Esta dos 
Uni dos à en tra da de la ti no-americanos. É pre ci so que
os go ver nos dos pa í ses ame ri ca nos – e es pe ro que o
Bra sil ve nha li de rar o pro ces so – di gam com mu i ta
fran que za ao Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca que é pre ci so aca bar com o novo muro que se er -
gueu ao lon go da sua fron te i ra com o Mé xi co des de a
que da do muro de Ber lim.

De qual quer ma ne i ra, a agen da da Alca é tão
abran gen te que o Bra sil cor re o ris co de so frer im por -
tan te per da de au to no mia. Não faz sen ti do para o Bra -
sil tor nar-se um ”apên di ce de ou tro país, sem a pos si -
bi li da de de re a li zar pro je tos pró pri os“, con clui o já ci -
ta do edi to ri al do O Esta do de S.Pa u lo.

Há duas se ma nas, o Se na dor Pe dro Si mon
apre sen tou mo ção, apro va da por este Ple ná rio, so bre 
a ques tão da Alca. Na oca sião, o Se na dor Si mon ma -
ni fes tou as suas for tes pre o cu pa ções com o tema.
Che gou a di zer – e não me pa re ce que es te ja exa ge -
ran do – que a Alca co lo ca a Amé ri ca La ti na di an te do
que tal vez seja ”o mo men to mais dra má ti co dos úl ti -
mos tem pos“. E no dia 4 des te mês, a Co mis são de
Re la ções Exte ri o res – onde sou su plen te, tam bém
mem bro – apro vou re que ri men to do Se na dor Pa u lo
Har tung para a cri a ção de uma Sub co mis são Per ma -
nen te de Co mér cio Exte ri or, com o ob je ti vo de acom -
pa nhar as ne go ci a ções acer ca de um pos sí vel in gres -
so do Bra sil na Alca. No en ca mi nha men to da vo ta ção
des se re que ri men to, o Se na dor Har tung dis se ser
pre ci so di na mi zar o de ba te e a ava li a ção des se acor -
do, ou vin do to dos os seg men tos da so ci e da de. Con -
ver sei com o Se na dor Pa u lo Har tung so bre a pos si bi -
li da de de unir mos nos sos es for ços no sen ti do de as
duas Co mis sões, Co mis são de Assun tos Eco nô mi -

cos e Co mis são de Re la ções Exte ri o res, re a li za rem
as ati vi da des pre vis tas em nos sos re que ri men tos.

Pa re ce-me fun da men tal, por tan to, que o Se na -
do se de bru ce so bre a ques tão da Alca de for ma mais
pro fun da e sis te má ti ca. E esse é o sen ti do do re que ri -
men to que es tou apre sen tan do. A sé rie de au diên ci as 
pú bli cas com au to ri da des go ver na men ta is, ne go ci a -
do res bra si le i ros, es pe ci a lis tas, em pre sá ri os e tra ba -
lha do res, visa pos si bi li tar uma am pli a ção do de ba te
pú bli co so bre um tema que é de gran de im por tân cia
para as po lí ti cas ex ter na e eco nô mi ca bra si le i ras.
Ten do em vis ta as fun ções cons ti tu ci o na is des ta
Casa e a com pe tên cia da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, cre io que, jun to à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res, ser este o me lhor fó rum para se dis -
cu tir e acla rar es sas ques tões.

Sr. Pre si den te, aqui men ci o no a lis ta de ex po si -
to res para a se qüên cia de de ba tes que, den tre ou tros, 
su gi ro a am bas as Co mis sões e ao au tor da pro pos ta
se me lhan te à mi nha, Se na dor Pa u lo Har tung, e aos
Pre si den tes, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, e Se na dor Jef fer son Pé res, 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, aos qua is, in -
clu si ve, já apre sen tei a pro pos ta de aglu ti na ção dos
re que ri men tos.

Eis a su ges tão de ex po si to res: 

•Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res – Mi nis tro
Cel so La fer;

• Che fe da Área Eco nô mi ca do Ita ma raty
– José Alfre do Gra ça Lima;

• Mi nis té rio da Agri cul tu ra e Abas te ci men -
to – Mi nis tro Mar cus Vi ni ci us Pra ti ni de Mo ra es;

• Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or – Mi nis tro Alci des Lo pes Ta -
pi as;

• Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra –
CNA – Pre si den te Antô nio Ernes to de Sal vo;

• Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria –
CNI – Pre si den te Car los Edu ar do Mo re i ra Fer re i ra;

• Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de
São Pa u lo – Fi esp – Pre si den te La fer Piva/Pa u lo
Fran ci ni/Má rio Ber nar di ni/Ni co lau Jeha;

• Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do do
Rio Gran de do Sul – FIERGS – Pre si den te Re nan
Pro en ça;

• Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res – CUT
– Pre si den te João Antô nio Fe li cio e o Se cre tá rio de
Re la ções Inter na ci o na is – Kjeld Aa ga ard Ja kob sen;
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• Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do -
res em Agri cul tu ra – Con tag – Pre si den te Ma nu el
José dos San tos;

• For ça Sin di cal – Pre si den te Pa u lo Pe re i -
ra da Sil va;

• Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de
Má qui nas e Equi pa men tos – Abi maq – Pre si den te
Luiz Car los Del ben Le i te;

• Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria Elé tri -
ca e Ele trô ni ca – ABINEE – Pre si den te Ben ja mim Fu -
na ri Neto;

• Asso ci a ção Bra si le i ra de Qu í mi ca Fina,
Bi o tec no lo gia e suas Espe ci a li da des Abi fi na – Nel son 
Bra sil de Oli ve i ra, Vi ce-Presidente;

• Asso ci a ção Na ci o nal dos Fa bri can tes
de Ve í cu los Au to mo res – Anfa vea – Pre si den te José
Car los da Sil ve i ra Pi nhe i ro Neto;

• Empre sa Bra si le i ra de Ae ro náu ti ca S.A
– Embra er – Pre si den te Ma u rí cio Ne ves Bo te lho;

• So ci e da de Ru ral Bra si le i ra – Pre si den te
Luís Mar cos Su plicy Ha fers;

• Prof. Hé lio Ja gua ri be;
• Prof. Lu ci a no Cou ti nho – Uni camp;
• Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -

rães – IPRI/Ita ma raty;
• Dr. Dur val de No ro nha – Advo ga do es -

pe ci a lis ta em Di re i to Inter na ci o nal; 
Se na do ra He lo í sa He le na, na pró xi ma se ma na,

aqui fa rei um pro nun ci a men to a res pe i to do afas ta -
men to do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães
do Insti tu to de Pes qui sa e Re la ções Inter na ci o na is do 
Ita ma raty, por que to dos lem bra mos das pa la vras do
Mi nis tro Cel so La fer, quan do aqui es te ve e lhe per -
gun tei so bre o as sun to.

• Dr. Pa u lo Cu nha – Pre si den te do Gru po Ultra;
• Dr. Anto nio Ermí rio de Mo ra es;
• De pu ta do Del fim Net to;
• Dr. Mar co Au ré lio Gar cia – Se cre tá rio

de Cul tu ra da Pre fe i tu ra de São Pa u lo – mas gran de
en ten de dor do as sun to, pois foi Se cre tá rio de Re la -
ções Inter na ci o na is do PT;

• Prof. Cel so Fur ta do;
• Profª. Ma ria da Con ce i ção Ta va res;
• Drª Tâ nia Bar ce lar;
• Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro;
• Orga ni za ção das Na ções Uni das

(ONU)/Co mis são Eco nô mi ca para Amé ri ca La ti na e
Ca ri be (Ce pal) – Drª Vi vi an ne Ven tu ra Dias;

• Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU)/Co mis são Eco nô mi ca para Amé ri ca La ti na e
Ca ri be (Ce pal) – Bra sí lia – Dr. Ri car do Bi els chowsky; e

• Prof. Emir Sa der, den tre ou tros. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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.
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, ini ci al -
men te, de se jo com par ti lhar o ape lo fe i to du ran te a
ses são de hoje pe los Se na do res Pa u lo Har tung,
Álva ro Dias e vá ri os ou tros Se na do res em re la ção a
al te ra ções no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Já ti ve mos a opor tu ni da de, o Se na dor José
Edu ar do Du tra e eu, há dois anos, de apre sen tar mos
pro je to so li ci tan do um ple bis ci to para dis cu tir a pri va -
ti za ção, na épo ca, da Chesf; de po is, a base go ver nis -
ta der ru bou o pa re cer do Se na dor Amir Lan do, que
era fa vo rá vel, com a in ten ção de o Se na dor Ja der
Bar ba lho in clu ir a ques tão da Ele tro nor te. Então re -
sol ve mos apre sen tar, no ano pas sa do, um pro je to de
de cre to le gis la ti vo que so li ci ta um ple bis ci to para re -
sol ver a ques tão do se tor como um todo.

O Se na dor Álva ro Dias tam bém apre sen tou
uma so li ci ta ção in clu in do a ques tão do abas te ci men -
to de água, sa ne a men to, des ti no de re sí du os e de je -
tos. Apre sen ta mos, em se tem bro do ano pas sa do, um 
pro je to que mo di fi ca o Pro gra ma de De ses ta ti za ção,
in clu in do as em pre sas de ge ra ção e dis tri bu i ção de
ener gia e tam bém as em pre sas de sa ne a men to bá si -
co, além das ações de abas te ci men to de água, sa ne -
a men to e des ti na ção de re sí du os só li dos. 

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia aca bou apro van do o pro je to apre sen ta do pelo Se -
na dor Ro ber to Fre i re, em mar ço des te ano. Como o
mais im por tan te não é a pa ter ni da de do pro je to –
quem o apre sen tou pri me i ro ou de po is –, mas a in ten -
ção de que to dos es ses pro je tos que es tão na Casa
en trem em dis cus são, é de fun da men tal im por tân cia
que as Co mis sões di re ta men te en vol vi das com o
tema – as Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, a de Assun tos Eco nô mi cos e de Ser vi ços de
Infra-Estrutura – pos sam fa zer um es for ço co le ti vo no
sen ti do de obri gar o Go ver no Fe de ral a sus pen der
qual quer ar ti cu la ção em tor no do pro je to de de ses ta -
ti za ção de Fur nas ou de qual quer ou tro se tor de ge ra -
ção de ener gia.

Antes de tra tar do tema que me traz à tri bu na,
gos ta ria de di zer que com par ti lho do es for ço do Se -
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na dor Edu ar do Su plicy para a in ser ção do Bra sil nas
re la ções ca pi ta lis tas e co mer ci a is do Bra sil no mun do. 
V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, trou xe um de ba te
mu i to im por tan te a res pe i to do gi gan tes co muro de
con cre to na tra ves sia Mé xi co – Esta dos Uni dos, que
aca ba por ca rac te ri zar fra u de in te lec tu al do pro je to de 
glo ba li za ção. Uma vez que não há li vre mo bi li da de de
mer ca do ri as, de ca pi tal e de for ça de tra ba lho, a glo -
ba li za ção ine xis te. Se há mo bi li da de de ca pi tal, ine -
xis te a de mer ca do ria pe las bar re i ras pro te ci o nis tas
no mun do e mu i to me nos da for ça de tra ba lho por
algo que V. Exª bem lem brou, que é o gi gan tes co
muro de con cre to na tra ves sia Mé xi co – Esta dos.

Infor mo que o Se na dor Edu ar do Su plicy es ta rá
co mi go na gran de mar cha pre vis ta para 2002. Nes sa
opor tu ni da de, to dos os de mo cra tas do mun do po de -
rão aju dar na der ru ba da do re fe ri do muro. Será uma
be lís si ma mar cha na ci o nal, em que o Se na dor Edi son 
Lo bão, com cer te za, tam bém es ta rá pre sen te. Como
S. Exª mu i tas ve zes me pro vo cou no de ba te ide o ló gi -
co so bre o so ci a lis mo, vin cu lan do a que da so ci a lis mo
à der ru ba da do Muro de Ber lim, tam bém es ta rá co -
nos co para der ru bar o gi gan tes co, per ver so, an ti de -
mo crá ti co muro da tra ves sia Mé xi co – Esta dos Uni -
dos, que já ma tou mu i to mais po bres, mar gi na li za dos
e hu mil des la ti no-americanos que o Muro de Ber lim
du ran te toda sua his tó ria.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te, com mu i ta ale gria, a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, agra de ço a V. Exª se pu der
dar-me mais in for ma ções so bre essa mar cha em di -
re ção ao muro, na fron te i ra dos Esta dos Uni dos com
o Mé xi co. Como V. Exª res sal tou, tra ta-se de um enor -
me muro de con cre to, com mu i tas par tes ele tri fi ca -
das, pas san do a ser um so fis ti ca dís si mo muro que di -
fi cul ta a pas sa gem de la ti no-americanos para os
Esta dos Uni dos. Isso em mu i to con tras ta com o an se -
io e até com o sím bo lo de li ber da de, a Está tua da Li -
ber da de, que está lá di an te de Ma nhat tan, um pre -
sen te da Fran ça aos Esta dos Uni dos. Essa es tá tua
sim bo li za va jus ta men te o an se io de li ber da de a ser
al can ça da nos Esta dos Uni dos por pes so as que so fri -
am per se gui ções re li gi o sas, na Eu ro pa e em ou tros
lu ga res do mun do, e que ti nham uma pers pec ti va de
en con trar lá um lu gar me lhor para vi ver. Isso está tão
bem res sal ta do, na ex po si ção Exo dus, do fo tó gra fo
Se bas tião Sal ga do, que, aliás, está aqui tam bém no
es pa ço do Sa lão Ne gro do Se na do, em ex po si ção,

as sim como no es pa ço Ve nân cio. Qu an do V. Exª men -
ci o nou que es ta mos aqui em pe nha dos no mo vi men to 
de glo ba li za ção, acre di to que V. Exª quis di zer na crí ti -
ca à for ma com que se está ca mi nhan do em di re ção à 
glo ba li za ção. A cada mo men to, de ve mos ana li sar que 
se há be ne fí ci os na glo ba li za ção, como a ma i or in te -
ra ção de pes so as, equi pa men tos e pro du tos den tre
as di ver sas áre as do mun do, por ou tro lado, essa for -
ma de in te ra ção e o de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo
vêm re gis tran do uma de si gual da de ex tra or di ná ria e
cres cen te, em al guns lu ga res do mun do, en tre ri cos e
po bres e en tre na ções ri cas e po bres. Esse pro ces so
faz com que al guns pa í ses da Áfri ca apre sen tem hoje
um des com pas so enor me e cres cen te em re la ção ao
pro gres so dos pa í ses de sen vol vi dos. Se deve ocor rer
al gu ma pers pec ti va de in te gra ção do Alas ca à Pa ta -
gô nia, é pre ci so que se pen se em di re i tos dos tra ba -
lha do res e das pes so as como, por exem plo, ocor re
hoje no Alas ca e nos Esta dos Uni dos. Essa idéia pre -
ci sa ser co lo ca da em pri me i ro pla no. Por isso, su ge ri
que o Bra sil fos se uma voz for te, in clu si ve em Qu e -
bec, di zen do ao Go ver no dos Esta dos Uni dos que
não se deve li mi tar os di re i tos de se res hu ma nos na -
que le País, no mo men to em que o Go ver no ame ri ca -
no con cla ma os de ma is pa í ses a as sim agir. Se na do -
ra He lo í sa He le na, peço des cul pas a V. Exa por au sen -
tar-me an tes da con clu são de seu pro nun ci a men to. É
que, nes te ins tan te, na Co mis são de Assun tos So ci a -
is, a Se na do ra Emi lia Fer nan des está for ma li zan do o
seu in gres so no Par ti do dos Tra ba lha do res. Esse fato
fará com que a ban ca da do PT seja de 8 Se na do res.
Esta mos nos apro xi man do, Se na dor Edi son Lo bão,
de ser mos 10% do Se na do. Esse é uma pas so sig ni fi -
ca ti vo. E, se por ven tu ra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
Bra ga der tam bém pas so se me lhan te, da mi nha par te 
o con si de ro mu i to bem-vindo e, com isso, che ga re -
mos aos 10% do Se na do Fe de ral. V. Exa é tes te mu nha 
de que, com 1%, já fa zía mos mu i ta co i sa aqui, de
1991 a 1994; de que, com 5% e 7%, já fi ze mos bas -
tan te, de 1995 a 2000, ima gi ne com 8% ou 9%. O PT
pro me te ain da mais, Se na dor Edi son Lo bão. Mu i to
obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ima gi ne, Se na dor Edu ar do Su plicy, quan do ti ver mos
a opor tu ni da de de ven cer a ele i ção para a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca e pu der mos fa zer des te País a ma ra -
vi lho sa Na ção que o povo bra si le i ro me re ce, ape sar
des sa eli te de ca den te, in com pe ten te, en fa do nha, in -
ca paz.

Entre tan to, Sr. Pre si den te...
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ape -
nas gos ta ria de sa ber de que ma ne i ra será a mar cha
até o muro, a que V. Exª nos con vi dou? Ire mos a pé?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Que o Se na dor Edi son Lo bão me re ce ria fa zer al guns
tra je tos a pé, te nho cer te za, mas, como S. Exª. está
sem pre em for ma, não terá ne nhu ma di fi cul da de em
fa zê-lo tam bém.

No en tan to, Sr. Pre si den te, o as sun to que me
traz à tri bu na é, de fato, de mu i ta se ri e da de e cons -
tran gi men to, es pe ci al men te para nós, ala go a nos.

Já ti ve mos a opor tu ni da de, cen te nas de ve zes
nes ta Casa, de dis cu tir mos a re for ma agrá ria, não
como uma sim pló ria dis tri bu i ção de ter ra, até por que
to dos os par la men ta res des ta Casa, in de pen den te -
men te das con vic ções ide o ló gi cas ou pro gra má ti cas.
Embo ra nem isso o Go ver no Fe de ral te nha tido a ca -
pa ci da de de fa zer, mas a re for ma agrá ria é dis tri bu i -
ção de ter ra, o es ta be le ci men to de uma po lí ti ca agrí -
co la que di na mi ze a eco no mia lo cal, gere em pre go,
ren da, pro du za ali men to, vi a bi li ze in fra-estrutura e,
por tan to, re for ma agrá ria é dis tri bu i ção de ter ra, ren -
da e po der.

Como é de co nhe ci men to de to dos, está em cur -
so no Bra sil uma mar cha em de fe sa da re for ma agrá -
ria. Vá ri os mo vi men tos es tão ar ti cu la dos em tor no
des sa mar cha, uma mar cha pa cí fi ca, que bus ca, atra -
vés da mo bi li za ção po pu lar, da mo bi li za ção so ci al,
qua li fi can do per ma nen te men te o de ba te com a so ci e -
da de, sen si bi li zar vá ri os mu ni cí pi os bra si le i ros, per -
so na li da des, for ças pro du ti vas, for ças vi vas da so ci e -
da de em tor no da ne ces si da de da re for ma agrá ria.

Em Ala go as, esse mo vi men to tam bém se ma ni -
fes ta. Mais de mil pes so as, tra ba lha do res e tra ba lha -
do ras ru ra is, co or de na das pelo MST, MT e Pas to ral
da Ter ra es tão ca mi nhan do mais de cen to e trin ta qui -
lô me tros, sa in do de Co lô nia de Le o pol di na, na di vi sa
de Ala go as e Per nam bu co, indo até a ca pi tal de Ala -
go as, Ma ce ió.

Tra ta-se de uma mar cha pa cí fi ca, ini ci a da em
cin co de abril, que du ran te tre ze dias es ta rá re a li zan -
do atos pú bli cos e co le tan do as si na tu ras em de fe sa
da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que li mi ta o ta -
ma nho da pro pri e da de ru ral, apre sen ta da pela De pu -
ta da Luci Cho i nac ki. Entre tan to, para tris te za de to dos 
nós, on tem, por vol ta das 21h, pis to le i ros da fa zen da
Flor do Bos que re a li za ram vá ri os dis pa ros con tra in -
te gran tes da Mar cha em De fe sa da Re for ma Agrá ria
em Ala go as, atin gin do uma cri an ça de 11 anos que
es ta va acom pa nha da de seus pais no acam pa men to
da Fa zen da Pra ze res, no Mu ni cí pio de Fle xe i ras. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já fi ze mos 
re que ri men tos nes ta Casa no sen ti do de que o Go -
ver no Fe de ral es ta be le ça me ca nis mos que pos si bi li -
tem, com agi li da de e ações con cre tas, di mi nu ir o con -
fli to e a ten são no cam po. Infe liz men te, po rém, o Go -
ver no Fe de ral tem sido in ca paz de cum prir as suas
obri ga ções cons ti tu ci o na is de se sub me ter à le gis la -
ção vi gen te e, por tan to, pro ce der à de sa pro pri a ção
de áre as im pro du ti vas. 

Re ce bi dois ofí ci os da Fe de ra ção de Agri cul tu ra
de Ala go as, que con gre ga os pro pri e tá ri os de ter ra do 
meu Esta do, ex ter nan do sua gran de pre o cu pa ção
com os úl ti mos acon te ci men tos. Já tive a opor tu ni da -
de de par ti lhar essa pre o cu pa ção com o Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros e o fa rei com o Pre si den te Na ci o nal do
PSDB, Se na dor Te o tô nio Vi le la, a fim de de i xar cla ro
para a re fe ri da Fe de ra ção que a res pon sa bi li da de do
que vem acon te cen do é do Go ver no Fe de ral, que, a
des pe i to das al ter na ti vas que te mos apre sen ta do
nes ta Casa, tem-se mos tra do omis so di an te da si tu a -
ção e in ca paz de cum prir sua obri ga ção cons ti tu ci o -
nal e de pro mo ver a re for ma agrá ria. O Go ver no, Sr.
Pre si den te, ousa ima gi nar que re sol ve o pro ble ma do
con fli to no cam po usan do dois pen du ri ca lhos: um, o
do de cre to pre si den ci al que pro í be a vis to ria nas áre -
as que fo ram mo ti vo de ocu pa ção pe los mo vi men tos
so ci a is; e ou tro, me di an te um ins tru men to de alta cor -
rup ção, o Pro je to do Ban co da Ter ra, que tem sido
pal co de gra ves pro ble mas. É im por tan te que fi que re -
gis tra da a res pon sa bi li da de não só do Go ver no Fe de -
ral, mas tam bém do Go ver no Esta du al, que não es ta -
be le ce me ca nis mos áge is e efi ca zes para mi ni mi zar
tal pro ble ma e que não está sen do ca paz de in ter me -
di ar ne go ci a ções, não pos si bi li ta que o apa ra to de
Se gu ran ça Pú bli ca pos sa agir ate nu an do ten sões so -
ci a is e não se co lo ca a ser vi ço de um dos la dos nes se 
gran de con fli to em Ala go as. 

Devo de i xar re gis tra da a pa u ta es pe cí fi ca do
mo vi men to em re la ção a Ala go as: de sa pro pri a ção e
emis são de pos se das áre as ocu pa das e im pro du ti -
vas no Esta do; o fim da vi o lên cia e im pu ni da de no
cam po e, por tan to, a pri são dos man dan tes e as sas -
si nos dos tra ba lha do res ru ra is sem-terra  nos úl ti mos
seis me ses, três tra ba lha do res ru ra is sem-terra já fo -
ram as sas si na dos em meu Esta do ; e o ime di a to de -
sar ma men to dos la ti fun diá ri os. Fo i ces e pe i xe i ras
são, como to dos sa be mos, ins tru men tos de tra ba lho
no cam po, mas são apre en di dos como se ar mas pe ri -
go sas fos sem; nes se sen ti do so li ci ta mos igual tra ta -
men to para es pin gar das 12, para me tra lha do ras e
para ar mas de uso ex clu si vo das For ças Arma das
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que, no Esta do, são uti li za das por la ti fun diá ri os, pis to -
le i ros e ou tros per so na li da des po lí ti cas para pra ti car
vi o lên cia no Esta do de Ala go as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma 
vez de i xo aqui o meu ape lo ao Go ver no Fe de ral e ao
Go ver no do Esta do de Ala go as para que se jam es ta -
be le ci dos me ca nis mos áge is e efi ca zes para mi ni mi -
zar esse con fli to, es pe ci al men te pelo caso tão gra ve
ocor ri do on tem. Re que re mos da for ma mais rá pi da
pos sí vel uma ação do Go ver no Fe de ral, as sim como
do Go ver no Esta du al em re la ção a nos sa que ri da
Ala go as. O con fli to é mu i to gran de, as cor res pon dên -
ci as que te mos re ce bi do, in clu si ve de pro pri e tá ri os de 
ter ra, aler tam para a pos si bi li da de de ele ser au men -
ta do. As en ti da des do mo vi men to so ci al, as for ças vi -
vas que lu tam pela re for ma agrá ria tam bém não ace i -
ta rão de for ma sub ser vi en te e co var de o que vem
sen do fe i to pelo Go ver no Fe de ral nem a fal ta de al ter -
na ti vas do Go ver no Esta du al em re la ção à re for ma
agrá ria. Por tan to, de i xo o ape lo em re la ção a esta te -
má ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
en ca mi nha rá ao Mi nis tro de Po lí ti ca Fun diá ria as pre -
o cu pa ções de V. Exª no que diz res pe i to aos acon te ci -
men tos aqui re la ta dos e que ago ra to mam cor po no
Esta do de Ala go as.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
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, o que me traz à tri -
bu na é um tema de gran de re le vân cia no mo men to
que es ta mos vi ven do, um tema que toma con ta das
man che tes dos jor na is e que dá, sem dú vi da ne nhu -
ma, mo ti vo para um im por tan te de ba te no Con gres so
Na ci o nal mor men te no Se na do Fe de ral, Casa Le gis -
la ti va mais vol ta da, pela sua na tu re za, para as ques -
tões ex ter nas.

Sr. Pre si den te, re fi ro-me à Alca – Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas –, que pre ten de ser um enor -
me mer ca do co mum, des de o Alas ca até a Ter ra do
Fogo, in te gra do por 800 mi lhões de se res hu ma nos e
um Pro du to Inter no Bru to que pode ser, sem dú vi da
ne nhu ma, o ma i or do Pla ne ta. A Alca re pre sen ta, por -
tan to, um gran de de sa fio não ape nas para o fu tu ro,
mas tam bém para o pre sen te. 

Gos ta ria de en trar nes se de ba te pela por ta da
fren te: co me çan do tudo do co me ço, ini ci an do do iní -
cio. Ape sar da re dun dân cia, in sis to que é im por tan te
co me çar tudo por onde re al men te deve co me çar. Na
per gun ta ini ci al, o mito e a men ti ra mu i tas ve zes en -
vol vem o de ba te po lí ti co, ini bin do um ma i or es cla re ci -

men to e im pe din do uma lu ci dez ma i or em tor no de
cer tos te mas. Tra ta-se, por tan to, de uma ques tão que
pre ci sa de es cla re ci men to, e es ses fun da men tos são
ab so lu ta men te es sen ci a is. A per gun ta é: a Alca é uma 
co i sa ruim ou é uma co i sa boa? De tan to ou vir dis cur -
sos ira dos con tra a Alca, pos si vel men te de tan tos pro -
tes tos con tra os Esta dos Uni dos e con tra a po lí ti ca de
in te gra ção, mu i tas pes so as po de rão par tir do pres su -
pos to, da idéia ini ci al, ao meu ver equi vo ca da, de que
a Alca é o ter ri tó rio do de mô nio, o ter ri tó rio do mal, da
he ca tom be, da des tru i ção da eco no mia bra si le i ra. 

Eu que ro aqui fa zer o re gis tro de uma re cen te vi -
si ta que fiz ao Uru guai, acom pa nha do de vá ri os par la -
men ta res bra si le i ros, me xi ca nos, co lom bi a nos, ve ne -
zu e la nos, num en con tro do Par la men to La ti -
no-Americano em Mon te vi déu, o que nos pro pi ci ou
uma vi si ta mu i to agra dá vel e qua se que ín ti ma e pes -
so al ao Pre si den te do Jor ge Batl le, do Uru guai, que
nos re ce beu no Pa lá cio, em cli ma de gran de pro xi mi -
da de pes so al, de uma dis po si ção de con ver sar mu i to
in te res san te. De tudo o que foi dito pelo Pre si den te
Jor ge Batl le – eu já o co nhe cia pes so al men te como
se na dor uru gua io, como vi zi nho nos so de ter ri tó rio,
de fron te i ra, no Rio Gran de do Sul –, hou ve uma fra se
que me mar cou enor me men te, que me cha mou mu i to 
a aten ção, por ca u sa, prin ci pal men te, da gran de sin -
ce ri da de, da dis po si ção e da ener gia que ele co lo cou
na fra se. A fra se, é im por tan te que os bra si le i ros a co -
nhe çam bem, para que pos sam fa zer suas re fle xões
em tor no do tem po. O Pre si den te Jor ge Batl le, do
Uru guai, dis se cla ra men te o se guin te: ”Nós que re mos 
a Alca. O Uru guai acha que a Alca é uma co i sa mu i to
boa, mu i to ne ces sá ria, mu i to im por tan te. O Uru guai
quer a Alca para on tem“. Ou seja, o Uru guai não só é
fa vo rá vel, não só acha que é mu i to bom, como ple i te ia 
que a Alca acon te ça o mais ra pi da men te pos sí vel.

Aí eu me dei con ta, na que le mo men to, ao re co -
nhe cer tan ta sin ce ri da de nas pa la vras do Pre si den te
Jor ge Bat tle, caro Pre si den te Se na dor Edi son Lo bão,
ca rís si mos Se na do res, de que tal vez a es tra té gia di -
plo má ti ca le va da a ter mo pelo Bra sil ao lon go des ses
úl ti mos anos não te nha sido a mais acer ta da.

O Bra sil par tiu do pres su pos to de que tal vez
para os seus vi zi nhos – como o Uru guai, pos si vel -
men te a Argen ti na e quem sabe o Pa ra guai e ou tros
não vi zi nhos, mas pró xi mos como o Chi le –, para es -
ses pa í ses a Alca se ria se me lhan te ao que é para o
Bra sil, ou seja, que para nós e para eles o pro ble ma
da Alca te ria o mes mo tra ta men to, os mes mos efe i tos
e con se qüên ci as e se ria sem pre vis to sob o mes mo
ân gu lo, sob o mes mo pon to de vis ta. 
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E isso não é ver da de. Para os uru gua i os, a Alca
é uma co i sa, para os bra si le i ros é ou tra co i sa. Para a
Argen ti na e para o Chi le, a Alca tem uma de ter mi na da 
co no ta ção que não tem para o Bra sil. As eco no mi as
me nos in dus tri a li za das da Amé ri ca do Sul, ba se a das
em al guns pa drões de agri cul tu ra mais ou me nos
qua li fi ca da, eco no mi as me nos com ple xas e mais sim -
ples, como a chi le na e a uru gua ia, têm gran de in te -
res se e de se jam ra pi da men te im ple men tar a Alca.

Vou re pe tir, por que isso pode não ter sido bem
ou vi do: para eco no mi as como a uru gua ia e a chi le na
há um de se jo e até uma ne ces si da de de rá pi da im ple -
men ta ção da Alca. Para eles, o aces so ao mer ca do
ame ri ca no, um mer ca do de tre zen tos mi lhões de con -
su mi do res e que de tém, em mé dia, uma ren da per
ca pi ta de US$20 mil, sig ni fi ca, sem dú vi da, uma mu -
dan ça bru tal em suas re la ções co mer ci a is ex ter nas.
Esses pa í ses que rem a Alca.

E foi por não com pre en der essa par ti cu la ri da de, 
esse ân gu lo es pe cí fi co da ques tão, que o Bra sil co -
me teu al guns er ros de tá ti ca e es tra té gia ao lon go do
pro ces so que re cen te men te vem sen do le va do adi an -
te. Um dos er ros foi des con si de rar que para os ou tros
se ria bom aqui lo que para o Bra sil se ria pro ble má ti co.
Nós te mos uma eco no mia in dus tri a li za da, nós te mos
uma eco no mia com ple xa, nós te mos uma eco no mia
que tem mu i tas fren tes de ex pan são co mer ci al no
mun do in te i ro, nós co lo ca mos vá ri os ovos em mu i tas
ces tas pelo mun do, ou seja, o Bra sil não tem um co -
mér cio ex ter no con cen tra do ape nas nos Esta dos Uni -
dos, ape nas na Eu ro pa, ape nas na Ásia ou ape nas no 
Mer co sul. O Mer co sul re pre sen ta uma par ce la mi no ri -
tá ria do nos so vo lu me de co mér cio ex ter no. Não so -
mos ”mer co de pen den tes“, como é, por exem plo, a
Argen ti na, como é, pos si vel men te, o Uru guai. Para
nós, há toda uma com ple xi da de, há toda uma di ver si -
da de co mer ci al a ser as su mi da e a ser en fren ta da. De 
modo que é com ple ta men te di fe ren te para o Bra sil e
para es ses pa í ses. Con se qüen te men te, a vi são es tra -
té gi ca não era a de em pur rar com a bar ri ga, não era a
do iso la men to re tar da tá rio, não era ape nas a de di zer: 
bem, a Alca, nós as si na mos, nós va mos le var a efe i to, 
nós va mos efe ti var, mas que re mos que seja o mais
tar de pos sí vel. Está cer to. Esse é o de se jo do Bra sil,
essa é a es tra té gia do Bra sil, mas não era essa a es -
tra té gia dos nos sos vi zi nhos e dos nos sos as so ci a -
dos do Mer co sul.

Esta mos di an te da imi nên cia, ago ra, de uma si -
tu a ção al ta men te de ses ta bi li za do ra do Bra sil, uma
gran de ame a ça para o flu xo de in ves ti men tos, de ex -
pan são eco nô mi ca, para esse ci clo no tá vel que a

eco no mia bra si le i ra vem vi ven do nos úl ti mos anos. Se 
o Chi le, por exem plo, faz um acor do com a Naf ta, com
os pa í ses que com põem o mer ca do co mum da Amé -
ri ca do Nor te, Asso ci a ção de Li vre Co mér cio da Amé -
ri ca do Nor te, se a Naf ta, por exem plo, con se gue de
cer ta for ma es ta be le cer acor dos bi la te ra is com pa í -
ses como o Chi le ou com a Argen ti na, tal como de se ja 
o novo Mi nis tro da Eco no mia Do min go Ca val lo, se gu -
ra men te os in ves ti men tos que hoje es tão di ri gi dos
ma ci ça men te para o Bra sil vão ser des vi a dos para
es ses dois pa í ses. O Bra sil so fre rá no to ri a men te uma
gran de per da no vo lu me de in ves ti men tos. E so fre rá
isso por que, evi den te men te, os ca pi ta is vão bus car
pa í ses que es te jam em vias de uni fi ca ção com os
gran des mer ca dos da Amé ri ca do Nor te, prin ci pal -
men te com o mer ca do ame ri ca no. Todo país que está
em via de uni fi ca ção co mer ci al pas sa a ser ob je to in -
ten so e con cen tra do de in ves ti men tos.

Exa mi nem, por exem plo, o que ocor reu com
Por tu gal e com a Espa nha na dé ca da de 80. A dé ca da 
de 80, que é tida pelo Bra sil como dé ca da per di da,
quan do não ti ve mos in ves ti men tos ex ter nos e os ní -
ve is de cres ci men to eco nô mi co fo ram ab so lu ta men te
me dío cres, em al guns ca sos in clu si ve não hou ve
cres ci men to eco nô mi co, a dé ca da de 80 foi uma dé -
ca da de es tag na ção, de re ces são eco nô mi ca e de in -
fla ção. Não foi as sim, por exem plo, no caso de Por tu -
gal e Espa nha. Esses pa í ses ti nham re cen te men te
en tra do na União Eu ro péia, e a co mu ni da de eu ro -
péia, na que le mo men to, evi den te men te, era um mer -
ca do novo. E esse pro ces so le vou com que a Espa -
nha ti ves se, por exem plo, em me nos de qua tro anos,
cer ca de US$80 bi lhões de in ves ti men tos – mu i to
mais do que tem ocor ri do no Bra sil. Esses pa í ses,
aque les que se uni fi ca ram ao gran de mer ca do, es ses
pa í ses que es ta vam em vias de uni fi ca ção com o
gran de mer ca do eu ro peu, eles fo ram o pólo de atra -
ção dos in ves ti men tos. Os in ves ti men tos do mun do
in te i ro para ali se di ri gi ram, para ali fo ram car re a dos.
Então, Espa nha e Por tu gal pas sa ram por um pe río do
no tá vel de ex pan são eco nô mi ca, na dé ca da de 80,
sim ples men te pelo fato de que eram uma pos sí vel
base de im plan ta ção de in dús tri as que iri am ven der a
sua pro du ção, as suas mer ca do ri as para o gran de
mer ca do da Eu ro pa, sem uma ta ri fa de pro te ção ex -
ter na, sem bar re i as co mer ci a is.

Pois isso, se acon te ce com o Chi le, por exem plo, 
tem o mes mo im pac to ne ga ti vo so bre o Bra sil. Ou
seja, o Chi le pas sa a re ce ber os in ves ti men tos; to das
as in dús tri as, prin ci pal men te as em pre sas mul ti na ci o -
na is e as que es ta vam em vias de ins ta la ção no Bra -
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sil, vão se ins ta lar no Chi le, por que o Chi le re pre sen -
ta rá ime di a to aces so ao mer ca do ame ri ca no, en -
quan to o Bra sil, não! Logo, a pre fe rên cia dos in ves ti -
men tos será por aque les pa í ses que mais ra pi da men -
te abram as suas vias de co mér cio com o gran de mer -
ca do da Amé ri ca do Nor te, prin ci pal men te o mer ca do
dos Esta dos Uni dos.

Ora, em acon te cen do isso, o Chi le e a Argen ti na 
fa zen do acor do em se pa ra do, o Bra sil será pro fun da -
men te de ses ta bi li za do e pro fun da men te en fra que ci -
do, per de rá um gran de po ten ci al de ne go ci a ção.

A ques tão que se co lo ca para o Bra sil, por tan to,
não é a de po si ci o nar-se con tra a Alca e nem de ver a
Alca como ter ri tó rio do de mô nio, da des tru i ção, da he -
ca tom be uni ver sal. O que o Bra sil pre ci sa se per gun -
tar e de fi nir, numa es tra té gia cor re ta e ade qua da, é,
pri me i ro, o que de se ja ne go ci ar no âm bi to da Alca; o
que é fun da men tal ne go ci ar para que pos sa mos re a li -
zar esse pro ces so de in te gra ção de toda a Amé ri ca. E 
aí há pon tos cru ci a is, sem os qua is o Bra sil, evi den te -
men te, não po de rá in gres sar na Alca, sem os qua is a
Alca re al men te não in te res sa para o Bra sil – a ques -
tão do aces so do aço ao mer ca do ame ri ca no, do suco 
de la ran ja, a exis tên cia de sub sí di os que tor nam eco -
no mi ca men te in viá ve is os nos sos pro du tos agrí co las
no mer ca do ame ri ca no, a exis tên cia de bar re i ras não
ta ri fá ri as, ba se a das em ins tru ções fi tos sa ni tá ri as ou
ba se a das, mu i tas ve zes, em ale ga ções de le gis la ção
tra ba lhis ta e dum ping, o cha ma do dum ping so ci al.

Então, es ses ele men tos bá si cos de ne go ci a ção
é que de vem dar fun da men to a um pro ces so duro,
fron tal de ne go ci a ção com os Esta dos Uni dos, e di zer
que es ses ele men tos são ab so lu ta men te im pres cin -
dí ve is e in dis pen sá ve is a que o Bra sil re al men te dê
con se qüên cia à im ple men ta ção da Alca. Por tan to,
não se tra ta de uma ques tão de data, nem se tra ta de
uma ques tão ser em 2003, 20004 ou 2005; tra ta-se de 
uma ques tão de ne go ci a ção, de dura ne go ci a ção di -
plo má ti ca e co mer ci al, de com pe ten te e efi caz ne go -
ci a ção di plo má ti ca e co mer ci al. Obter ga nhos nes sa
ne go ci a ção, ob ter as com pen sa ções ne ces sá ri as,
essa é que é a dis cus são que se deve fa zer.

Não te nho vis to no Con gres so Na ci o nal o foco
nes sa vi são. O foco tem sido ape nas: re tar da, re tar da, 
re tar da. Não. Pa re ce-me que o pro ble ma não é re tar -
dar. Obti das as exi gên ci as bra si le i ras, na mesa de ne -
go ci a ções, aí não há por que re tar dar. Não fe i tas as
con ces sões por par te dos Esta dos Uni dos às exi gên -
ci as bra si le i ras, aí tam bém não há por que en trar na
Alca. A ques tão não é o pra zo; a ques tão é o que ne -
go ci ar e o que in te res sa ao Bra sil. Efe ti va do o acor do,

nos pa drões e no mo de lo que in te res se à eco no mia
bra si le i ra, evi den te men te que a ques tão do pra zo
pas sa a ser ri go ro sa men te uma ques tão se cun dá ria.

Então, eu di ria que, se fi zer mos isso com cla re -
za, com uma con vic ção e com uma vi são de fu tu ro
mais abran gen te, o Brasil pode, sim, ver a Alca não
como um mons tro, uma mu ra lha que se co lo ca à sua
fren te, mas, pos si vel men te, pode ver a Alca até como
um de sa fio ex tre ma men te posi ti vo para o nos so fu tu ro.

Va lho-me sem pre de um li vro que con si de ro
uma Bí blia do Sé cu lo XX, a gran de cha ve de com pre -
en são his tó ri ca des te Sé cu lo XX, que é o li vro “A Era
dos Extre mos”, do his to ri a dor mar xis ta Eric J. Hobs -
bawn. Ele, sem pe i as, sem me i as pa la vras, de ma ne i -
ra que in ter pre to como de ma ne i ra ine quí vo ca, diz
cla ra men te o se guin te: que o Sé cu lo XX co nhe ceu
mo men tos de pro fun da de pres são, de ins ta bi li da de
eco nô mi ca, de ins ta bi li da de po lí ti ca, de guer ra e des -
tru i ção, quan do os flu xos de co mér cio ex ter no se ca -
ram. E ele mos tra cla ra men te que, ”de 1890 a 1913,
an tes da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, o co mér cio mun di -
al qua se que do brou, ou mais que do brou. De po is de
1948, ao fi nal da Se gun da Gu er ra, até 1970 o co mér -
cio mun di al quin tu pli cou.“ Por tan to, os pe río dos de
paz, pro gres so e de sen vol vi men to do mun do são
mar ca dos por in ten so flu xo de co mér cio. E ele diz:
”en tre 1913, an tes do iní cio da Pri me i ra Gu er ra Mun -
di al, e 1948, três anos após o fim da Se gun da Gu er ra
Mun di al, os vo lu mes de co mér cio ex ter no en tre na -
ções pra ti ca men te es tag na ram, ou até re gre di ram.“
Ou seja, é a ine xis tên cia de co mér cio que leva o mun -
do à ins ta bi li da de, à guer ra e à des tru i ção. E, por tan -
to, uma in ter rup ção brus ca do pro ces so de glo ba li za -
ção é pior, para efe i tos da eco no mia mun di al e para a
ame a ça às eco no mi as pe ri fé ri cas, do que a con ti nu i -
da de des se pro ces so. A ques tão é: que re mos, di an te
des se pro ces so, as su mir fron tal men te, de ma ne i ra
co ra jo sa, efi caz e efi ci en te, os me i os cor re tos de en -
fren tá-lo, ou seja, ne go ci an do os pon tos cru ci a is – o
aço, o suco de la ran ja, a agri cul tu ra, o sub sí dio e as
bar re i ras não-tarifárias -, dis cu tin do isso de ma ne i ra
con cre ta e dura na mesa de ne go ci a ções, ou que re -
mos en fren tar isso com aque la par te da ana to mia hu -
ma na, cha ma da bar ri ga e que al guns usam ape nas
para em pur rar as co i sas.

O Bra sil se ria, por tan to, o País do ”em pur -
ra-com-a-barriga“? Essa é, a meu ver, a gran de ques -
tão. Esse é o di le ma bra si le i ro quan to à Alca.

Fica pro va do, cada vez mais, que essa não é
uma era de ca tás tro fes, de ca dên cia, mas é de de sa fi -
os. Po de mos ir para o bu ra co ou po de mos, quem
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sabe, nos li ber tar e nos eman ci par. Res ta sa ber que
tipo de ca mi nho que re mos ado tar: se o ca mi nho da
co ra gem ou o da aco mo da ção.

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 Se na dor Na bor Jú ni or, úl ti mo
ora dor ins cri to.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – 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, sem pre faço ques -
tão de lem brar que ”acre a nos são os que nas cem no
Esta do do Acre e os que fa zem op ção por sua ci da da -
nia“. Acre a nos são, as sim, tam bém os que lá che ga -
ram para tra ba lhar, cons tru ir e lu tar pelo pro gres so
da que la va lo ro sa por ção do ter ri tó rio na ci o nal.

Por isso, toda a so ci e da de acre a na, prin ci pal -
men te seus cír cu los in te lec tu a is e os li ga dos à Jus ti -
ça, está ju bi lo sa com a ho me na gem pres ta da pelo
pres ti gi o so jor nal Bra zi li an Time e pela con ce i tu a da
ins ti tu i ção Nor ber to Ga u er Even tos & Pro mo ções ao
in sig ne co es ta du a no, nas ci do no Rio de Ja ne i ro, mas
há qua tro dé ca das ali ra di ca do, Jor ge Ara kén Fa ria da 
Sil va, a quem con fe ri ram o va li o so tro féu ”Me lho res
da Advo ca cia Bra si le i ra“.

Tra ta-se de uma das mais co bi ça das hon ra ri as
des ti na das aos pro fis si o na is de Di re i to em nos so
País. E me re cê-la sig ni fi ca o re co nhe ci men to de no tá -
ve is sa be res ju rí di cos e da ob ser vân cia das mais es -
tri tas nor mas éti cas no de sem pe nho de suas no bres
e es pi nho sas mis sões.

Pa ra fra se an do uma lu mi no sa aula de ci vis mo,
que nos foi dada pelo sa u do so Se na dor Rui Bar bo sa,
ci ta da pelo Dr. Jor ge Ara kén no dis cur so que pro nun -
ci ou ao re ce ber o ga lar dão: tal hon ra não me cabe
ape nas em sua pes soa, pois só o seu Esta do, o nos so 
Esta do do Acre, po de rá re ce bê-la con dig na men te.
Por que to dos os acre a nos cons ci en tes fes te ja ram,
com ele, a con quis ta.

A vida de Jor ge Ara kén Fa ria da Sil va é, de fato,
uma su ces são de vi tó ria e afir ma ções – mo ra is, cí vi -
cas e pro fis si o na is –, to das elas mar ca das pela dig ni -
da de e pelo em pe nho em fa zer so be ra nos os pos tu la -
dos do Di re i to. 

Sua car re i ra de ad vo ga do foi cedo in ter rom pi da, 
para ce der lu gar ao se re no e fir me juiz, que gal gou os
mais im por tan tes de gra us da ma gis tra tu ra do Esta do, 
até apo sen tar-se como De sem bar ga dor do Tri bu nal
de Jus ti ça, sem pre pa u ta do pelo res pe i to às par tes, à
so ci e da de e às leis.

Seu dis cur so de agra de ci men to à ho me na gem
é uma pá gi na que com bi na a mais fina ora tó ria, a só li -

da cul tu ra e o mais mag ní fi co em ba sa men to ju rí di co,
vir tu des que dele fi ze ram um dos mais des ta ca dos fi -
lhos da Ama zô nia.

Gos ta ria de ler in te gral men te, nes ta tri bu na,
para que fi cas se eter ni za do nos Ana is do Se na do Fe -
de ral, o bri lhan te pro nun ci a men to do Dr. Jor ge Ara -
kén, mas os li mi tes re gi men ta is do tem po a mim de fe -
ri dos im pe dem tal de si de ra to.

Não pos so, en tre tan to, exi mir-me de des ta car,
ao me nos, a ci ta ção fe i ta pelo la u re a do na so le ni da de 
do Mak soud Pla za Ho tel, na ca pi tal pa u lis ta, quan do
bus cou, em Dir ceu Ro dri gues, a vi vên cia de que ”a
Jus ti ça é a von ta de cons tan te e per pé tua que dá a
cada um o que é seu“.

E nin guém me re ce mais que Jor ge Ara kén Fa ria 
da Sil va uma ho me na gem como a que hoje faço eco -
ar nes te ple ná rio, o re co nhe ci men to de seu ta len to,
sua éti ca ir re mo ví vel e sua de di ca ção à ca u sa da Jus -
ti ça.

Por todo o ex pos to, acre di to que, na pró xi ma
opor tu ni da de em que hou ver de li be ra ções na Ordem
do Dia, o Se na do, a le gí ti ma Casa da Fe de ra ção Bra -
si le i ra, onde os Esta dos se fa zem re pre sen tar igua li -
ta ri a men te, apro va rá o re que ri men to que foi lido há
pou co pela Mesa. Esta rá en dos san do, des tar te, a lou -
va ção pro mo vi da pelo mag no cer ta me ao gran de ju -
ris ta acre a no.

Rogo à Pre si dên cia que có pia des te meu dis cur -
so seja en ca mi nha da ao ho me na ge a do, jun ta men te
com a fu tu ra co mu ni ca ção pro to co lar, da es pe ra da
apro va ção do re que ri men to hoje pro pos to à apro va -
ção dos meus ilus tres Pa res. Estou cer to de que a ini -
ci a ti va me re ce a mais ir res tri ta e de fi ni ti va apre ci a ção
de to dos.

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) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor José Fo -
ga ça.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 189, DE 2001

Requeiro, nos ter mos do art.. 5º, § 2º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e art.. 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, seja so li ci ta da ao ins ti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria -INCRA, por in ter -
mé dio do Mi nis tro Extra or di ná rio da Po lí ti ca Fun diá -
ria, os es cla re ci men tos, a se guir es pe ci fi ca dos, com
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re la ção às ações da que la au tar quia no Esta do de
Mato Gros so:

1) Qu a is as áre as do Incra que ti ve ram 
os tí tu los can ce la dos no âm bi to do Esta do?

2) Em qua is mu ni cí pi os ma to-gros-
sen ses se en con tram es sas áre as?

3) Quem são os pro pri e tá ri os des sas
áre as?

Sala das Ses sões, em 11 de abril de 2001. –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

À Mesa para de ci são.

REQUERIMENTO Nº 190, DE 2001

Re quer in for ma ções so bre a re gu la -
men ta ção da Lei nº 9.454/97, ao Mi nis té -
rio da Jus ti ça.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Já der Bar ba lho,

Com fun da men to no dis pos to no § 2º do art. 50 
da Cons ti tu i ção Fe de ral e ten do em vis ta o que dis -
põe o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia sub me ta à de li -
be ra ção da Mesa Di re to ra, pe di do de in for ma ção, ao 
Mi nis té rio da Jus ti ça, a res pe i to das se guin tes ques -
tões re la ti vas à re gu la men ta ção e im ple men ta ção
da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que ins ti tui o
Nú me ro Úni co de Re gis tro de Iden ti da de Ci vil e dá
ou tras pro vi dên ci as“:

1 – Qual a si tu a ção atu al da pro pos ta de De -
cre to de re gu la men ta ção da Lei?

2 – Exis te al gum im pe di men to a que o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca de cre te a re gu la men ta ção
da lei? Qual (is)?

3 – Que obs tá cu los o Mi nis té rio está en con -
tran do na re gu la men ta ção da lei, que pos sam es cla -
re cer e jus ti fi car o atra so na im ple men ta ção de suas 
dis po si ções?

4 – Que pra zo o Mi nis té rio da Jus ti ça es ti ma
para a de cre ta ção da re gu la men ta ção da Lei?

5 – Que me di das vêm sen do to ma das pelo Mi -
nis té rio da Jus ti ça com vis tas à im ple men ta ção do
Nú me ro Úni co de Re gis tro de Iden ti da de Ci vil’

6 – Que or ga nis mo do Mi nis té rio da Jus ti ça está
in cum bi do da re gu la men ta ção e im ple men ta ção da
Lei?

7 – Fo ram in clu í dos no Orça men to de 2001 a
pro vi são dos me i os ne ces sá ri os à sua im ple men ta -
ção? E o cro no gra ma de im ple men ta ção?

8 – Que me di das es tão sen do to ma das. ten do
em vis ta o art... 6º da Lei?

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, pre vê, em
seu § 5º pra zos para a sua re gu la men ta ção e para iní -
cio de sua im ple men ta ção: 180 dias, no pri me i ro caso
e 360 dias, no se gun do. O art. 6º es ta be le ce em 5
anos, con ta dos da pro mul ga ção da Lei, o pra zo de va -
li da de dos do cu men tos de iden ti fi ca ção, hoje vi gen -
tes. Fin do esse pra zo, per de rão a va li da de os do cu -
men tos com ela em de sa cor do.

A Co mis são no me a da pela Por ta ria MJ nº 146,
de 7 de abril de 1997, mes mo dia da san ção da Lei,
por tan to, para ela bo ra ção do Pro je to de De cre to de
re gu la men ta ção cum priu sua mis são, den tro do pra -
zo, se gun do in for ma ções de que dis po nho.

Esse Pro je to foi des pa cha do à Se cre ta ria de
Assun tos Le gis la ti vos e à Asses so ria Ju rí di ca do Mi -
nis té rio, para uma re vi são, ali per ma ne cen do até ju -
nho de 1998, se gun do in for ma ções que me che ga -
ram. Re tor nan do à Co mis são, esta res pon deu, pron -
ta men te, aos 45 ques ti o na men tos le van ta dos por
aque les ór gãos, ado tan do as su ges tões que jul gou
per ti nen tes.

Si mul ta ne a men te, a Co or de na ção da Co mis são 
man ti nha en ten di men tos e to ma va me di das prá ti cas
en vol ven do os Mi nis té ri os da Jus ti ça, da Sa ú de e da
Pre vi dên cia So ci al, bem como a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, vi san do a im ple men ta ção da Lei.

Em de zem bro de 1998, a Co mis são foi dis sol vi -
da, pelo Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros. Des de en tão, não
mais tive in for ma ções so bre o an da men to dos tra ba -
lhos.

O art. 4º dis põe que seja in clu í da, na pro pos ta
or ça men tá ria do ór gão cen tral do sis te ma (Sis te ma
Na ci o nal de Iden ti fi ca ção Ci vil), a pro vi são dos me i os
ne ces sá ri os e o cro no gra ma de sua im ple men ta ção e
ma nu ten ção.

Ao ela bo rar mos o pro je to que deu ori gem à Lei
em ques tão, ti ve mos o cu i da do de es ta be le cer pra zos 
es pe cí fi cos para a sua im ple men ta ção, bem como de -
ter mi nar a pro vi são de re cur sos para tal, pre o cu pa -
dos em não de i xá-los ao ar bí trio dos exe cu to res.

Entre tan to os pri me i ros des ses pra zos – os que
tra tam da re gu la men ta ção da Lei e do ini cio de sua
im ple men ta ção – já se ex tin gui ram sem que te nham
sido cum pri da es sas de ter mi na ções. O re ce io é de
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que o ter ce i ro, tam bém o seja, ca in do a Lei no es que -
ci men to, o que con si de ra mos in con ce bí vel e ina ce i tá -
vel: Se vo ta mos leis é para que se jam cum pri das!

Em con tra po si ção, a im pren sa che gou a di vul -
gar a dis po si ção da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral de
re e mi tir o Car tão de Iden ti fi ca ção do Con tri bu in te
Pes soa Fí si ca – CIC/CPF, que con tém mais de 100
mi lhões de ins cri tos, e a Jus ti ça Ele i to ral já ma ni fes -
tou a in ten ção de re e mi tir o Ti tu lo de Ele i tor, tam bém
com mais de 100 mi lhões de ins cri tos, para agre -
gar-lhe ele men tos como foto, nú me ro da iden ti da de,
im pres são di gi tal e/ou as si na tu ra do por ta dor etc.

Des tar te, Se nhor Pre si den te, en ca re ço que este 
Re que ri men to seja apre ci a do, o mais bre ve pos sí vel,
pela Mesa Di re to ra, e en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis -
tro da Jus ti ça, a fim de que ob te nha mos uma rá pi da
res pos ta e pos sa mos to mar as pro vi dên ci as que se
re co men da rem.

Sala das Ses sões, 11 de abril de 2001. – Se na -
dor Pe dro Si mon.

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 art. 216, III, 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 de sig nou a Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, na qua li da de de Pre si den te
do Gru po Par la men tar Bra sil/Re pú bli ca Po pu lar e De -
mo crá ti ca da Co réia, para vi si ta ofi ci al a Pyong yang,
ca pi tal da que le país, no pe río do de 13 a 21 de abril do 
cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu, den tro do
pra zo, as con tas pres ta das pelo Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e pe los Pre si den tes dos Tri bu na -
is Su pe ri o res (Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho, Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e Su -
pe ri or Tri bu nal Mi li tar), em obe diên cia ao dis pos to no
art. 56 da Lei Com ple men tar n.º 101, de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal).

Os ex pe di en tes fo ram au tu a dos como Ofí cio CN 
n.º 2, de 2001 e vão ao Tri bu nal de Con tas da União,
para pa re cer pré vio, nos ter mos dos arts. 56 e 57 da
re fe ri da Lei Com ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que tam bém re ce beu,
den tro do pra zo, as con tas pres ta das pelo Pre si den te
do Tri bu nal de Con tas da União, em obe diên cia ao

dis pos to no art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

O ex pe di en te foi au tu a do como Ofí cio CN nº 3,
de 2001, e vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, para os fins no dis -
pos to no § 2º do art. 56 da re fe ri da Lei Com ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Sér gio Ma cha do, Lú cio Alcân ta ra e Ade -
mir Andra de 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. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, den tre os es -
sen ci a is e in dis pen sá ve is atri bu tos ne ces sá ri os ao
exer cí cio da ati vi da de po lí ti ca, des ta ca-se, sem dú vi -
da al gu ma, o sen so de opor tu ni da de. Dele de pen de o
êxi to ou fra cas so na to ma da de de ci sões. Nele re si de
a fa ci li da de ou não de im ple men tá-las.

Com pe te a nós po lí ti cos, por tan to, a sen si bi li da -
de e a res pon sa bi li da de de ze lar, per ma nen te men te,
para que as me di das cer tas se jam ado ta das no mo -
men to cer to, sob pena de não as ver mos ja ma is con -
cre ti za das.

Nes se con tex to, as cir cuns tân ci as pe cu li a res do 
mo men to ins ti tu ci o nal – tan to no Bra sil como em vá ri -
os Pa í ses – que ora vi ve mos es tão aí a nos apon tar,
mais do que nun ca, a opor tu ni da de de re a li zar mos
ago ra a tão ne ces sá ria re vi são de nos sas re gras ele i -
to ra is e par ti dá ri as. 

O PSDB en ca ra como pri o ri tá ria a re to ma da
ime di a ta dos de ba tes acer ca das pro pos tas que com -
põem a Re for ma Po lí ti ca, por en ten der que a hora é
esta; que seu en fren ta men to é ine vi tá vel e ina diá vel. 

Falo não ape nas em nome de meu par ti do – em
cuja pa u ta a Re for ma Po lí ti co-Partidária há mu i to se
in se re como pri o ri da de ab so lu ta –, mas tam bém em
meu pró prio nome, ma ni fes tan do meus an se i os na
qua li da de de ci da dão, de Se na dor da Re pú bli ca e de
ex-Relator da Co mis são Espe ci al des ti na da a exa mi -
nar a ma té ria no Se na do Fe de ral.

Pre ci sa mos ter a ha bi li da de de re co nhe cer as
de fi ciên ci as do sis te ma atu al, para que os co lo que -
mos ime di a ta men te em pa u ta. Te mos de aca bar com
o per so na lis mo que mar ca hoje o meio po lí ti co e par -
tir mos para o for ta le ci men to de fi ni ti vo de nos sos par -
ti dos.

A Re for ma Po lí ti ca é um lon go pro ces so que se
ini ci ou há mais de cin co anos aqui no Con gres so e
que hoje con si de ro ma du ra o su fi ci en te para ser re to -
ma da de for ma de mo crá ti ca e res pon sá vel. Te mos de
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re to mar a Re for ma Po lí ti ca ain da nes te se mes tre
para que as no vas re gras já es te jam em vi gor nas ele -
i ções de 2002. 

Bem sa be mos que o Go ver no, a so ci e da de e as
pró pri as agre mi a ções par ti dá ri as es tão des con ten tes 
com a re a li da de atu al. To dos co bram de nós, par la -
men ta res, uma ati tu de ur gen te e in ci si va a esse res -
pe i to.

Des de a re fe rên cia ex plí ci ta e pon tu al do Pre si -
den te da Re pú bli ca, ex pres sa já em di ver sas opor tu -
ni da des ao for mu lar ape los para a pri o ri da de que
deve me re cer a re for ma po lí ti co-partidária, pra ti ca -
men te to das as li de ran ças na ci o na is têm se ma ni fes -
ta do no mes mo sen ti do.

É a hora de os Três Po de res e da so ci e da de se 
da rem as mãos nes se pro je to na ci o nal! É in viá vel
con ti nu ar mos con vi ven do com esse qua dro de to tal
ins ta bi li da de e de cres cen te fra gi li za ção dos par ti -
dos po lí ti cos. É inad mis sí vel que si ga mos per mi tin do 
que as Ca sas do Con gres so se trans for mem em
pal co de dis pu tas. Não é mais pos sí vel per mi tir mos
que a clas se po lí ti ca seja alvo de in cre du li da de.

Para tan to, pre ci sa mos agir com ra pi dez, fir me -
za e ri gor, prin ci pal men te no que con cer ne aos pon -
tos que for mam a es pi nha dor sal de tais mu dan ças:
o fi nan ci a men to ex clu si va men te pú bli co de cam pa -
nhas ele i to ra is; a fi de li da de par ti dá ria; a cláu su la de
de sem pe nho com fe de ra ção de par ti dos; a pro i bi ção 
de co li ga ções nas ele i ções pro por ci o na is e o sis te -
ma de lis tas.

Re to me mos a Re for ma por es ses cin co pon tos 
e po de re mos, as sim, pro ce der às de ma is al te ra ções 
em bre ve. Sem essa pa u ta mí ni ma, a re for ma não
anda. Sem isso, vai ser me ia-sola, ar re me do de mu -
dan ça.

Não po de mos com pac tu ar com a tese de que
nos bas ta ape nas re ver as li nhas ge ra is da le gis la ção. 
Não po de mos per mi tir que tal re for ma se es go te em
meia dú zia de pí fi as al te ra ções, que, em nome de
acor dos se jam eles qua is fo rem, se tra du za numa
aco mo da ção de re ta lhos mal aca ba dos.

O PSDB con si de ra que a Re for ma Po lí ti ca se
deva fa zer de for ma ca bal. Para nós, a pri o ri da de dos
te mas aqui abor da dos é ir re du tí vel e ine go ciá vel.
Acre di ta mos numa ação emer gen te que os con tem -
ple de for ma in te gra da des de já. 

Só as sim, com o uso do sen ti do crí ti co e au to crí -
ti co, nós, mem bros de to dos os par ti dos, sem ex ce -
ção, ha ve re mos de che gar, de for ma in te li gen te e de -
mo crá ti ca, à for mu la ção ins ti tu ci o nal ca paz de pro -

por ci o nar uma ver da de i ra Re for ma Po lí ti ca nes te
país.

Te mos de de i xar para trás a cri se po lí ti ca que
qua se pa ra li sou o Con gres so. For ças di fe ren tes em
seus pro gra mas, mas re u ni das em um acor do sem
pre ce den tes na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, vi ra ram,
nas pa la vras da mí dia, sim ples ve í cu los de uma sel -
va gem dis pu ta por es pa ço no Con gres so. 

Pou co se dis se so bre uma já tar dia re vi são das
re gras do jogo po lí ti co atu al. Pou ca aten ção se dá
aos in ces san tes exem plos in ter na ci o na is re cen tes,
como as úl ti mas ele i ções nos Esta dos Uni dos e na
Argen ti na.

Esta ban de i ra an ti ga do P-S-D-B, uma Re for -
ma Po lí ti ca am pla, des sa vez não pode ser tão gra -
du al. O ca rá ter ur gen te que ga nhou faz dela a mãe
de to das as re for mas – a re for ma das re for mas. É
dela que pode e deve sair o for ta le ci men to das ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas, prin ci pal men te dos par ti dos. 

Ao as so mar hoje a esta tri bu na, fa ço-o con vic -
to de que nos sa cre di bi li da de e nos sa for ça se en -
con tram se ri a men te ame a ça das pela ca rên cia de
ins tru men tos ade qua dos ao de sem pe nho de nos sas 
res pon sa bi li da des pe ran te a Na ção. 

Te mos ago ra nos sas aten ções vol ta das para
des do bra men tos de uma nova con jun tu ra, de um
novo con tex to no equi lí brio de for ças que se de fi ni -
ram no Con gres so Na ci o nal, fun ção das re cen tes
aco mo da ções par ti dá ri as e do con se qüen te re di -
men si o na men to de in te res ses lo ca is e na ci o na is. 

Ou tras mu dan ças, tam bém ne ces sá ri as, no
en tan to me nos ur gen tes e es tra té gi cas, po de ri am
ser fe i tas: de fi ni ção de no vos pra zos de fi li a ção e
do mi cí lio; du ra ção de man da tos; ca len dá ri os de ele i -
ções e pos ses; su plên cia; ado ção do voto fa cul ta ti -
vo; re gis tros de can di da tu ras; nú me ro de ve re a do -
res; uti li za ção das ur nas ele trô ni cas.

Caso pre va le çam as re gras atu a is, con ti nu a re -
mos su je i tos a prá ti cas como o cor po ra ti vis mo e o
”per so na lis mo sel va gem“. É fun da men tal que o in te -
res se na ci o nal se so bre po nha ao in di vi du al. 

O ca rá ter tran si tó rio dos acor dos po lí ti cos leva
o ce ná rio na ci o nal a ví ci os que só ser vi ram, ao lon -
go dos anos, para aba lar a ima gem das ins ti tu i ções
par ti dá ri as e do ho mem pú bli co. Se não qui ser mos
pa gar o pre ço de ser mos acu sa dos pe las ge ra ções
fu tu ras de ter per di do esta opor tu ni da de his tó ri ca de 
mu dar as re gras do jogo, te mos de agir já.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po, nes te
mo men to, a tri bu na do Se na do Fe de ral para re gis trar
o trans cur so de uma data que, por sua re le vân cia,
me re ce nos sa con si de ra ção, a cada ano: o Dia Mun -
di al da Sa ú de.

Nes sa data, 7 de abril, ho mens e mu lhe res de
todo o Pla ne ta têm sido ins ta dos, nos úl ti mos 53
anos, a re fle tir so bre a sa ú de e a ma ni fes tar sua pre o -
cu pa ção em re la ção aos pro ble mas que afe tam esse
se tor vi tal para to dos os se res hu ma nos.

To dos nós re co nhe ce mos que a sa ú de é um
dos se to res mais vul ne rá ve is da vida na ci o nal e que 
são imen sas as di fi cul da des nele exis ten tes. São
de nun ci a dos, à exa us tão, ma les crô ni cos tais como
su ca te a men to da in fra-estrutura pú bli ca de sa ú de,
es cas sez de re cur sos, pre ca ri e da de de aces so e
de mo ra de aten di men to, des per dí cio e fal ta de ra ci o -
na li da de no uso de ver bas, fra u des, ca rên cia de pro -
fis si o na is da área e de me di ca men tos, des nu tri ção
in fan til, al tas ta xas de mor ta li da de in fan til e ma ter na, 
re e mer gên cia de do en ças in fec to-contagiosas, sa -
ne a men to bá si co pre cá rio, e ou tros.

Embo ra re co nhe ça que es ses pro ble mas ain da 
não ti ve ram a so lu ção al me ja da, se ria in jus to não
re co nhe cer que, em épo cas pas sa das, sua gra vi da -
de já foi bem ma i or.

O Go ver no vem se em pe nhan do em re or ga ni -
zar ins ti tu ci o nal men te o se tor, ace le ran do a ple na
im plan ta ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS. A
des cen tra li za ção e a des con cen tra ção de ações,
me di das que vi sam a con so li da ção do SUS, es tão
sen do efe ti va men te im plan ta das, com a trans fe rên -
cia, para Esta dos e Mu ni cí pi os, das atri bu i ções an -
te ri or men te a car go do Mi nis té rio da Sa ú de. 

O SUS abran ge atu al men te uma rede de
56.642 uni da des, en tre am bu la tó ri os, pos tos e hos -
pi ta is pú bli cos e pri va dos. Além dis so, é o úni co sis -
te ma pú bli co do mun do a ga ran tir as sis tên cia in te -
gral aos pa ci en tes re na is crô ni cos, aos por ta do res
de cân cer e de ví rus HIV.

Se gun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, o SUS
gas ta 100 dó la res por ano com cada bra si le i ro aten di -
do pelo sis te ma. Apro xi ma da men te 70% dos gas tos
com o SUS de pen dem de ver ba fe de ral. Do per cen tu -
al res tan te, 20% são re pas sa dos pe los Esta dos e
10% pe los Mu ni cí pi os.

São re a li za dos atu al men te na rede am bu la to ri al 
do sis te ma 350 mi lhões de aten di men tos/ano, em
mé dia. Esses pro ce di men tos abran gem des de a

aten ção bá si ca aos pa ci en tes, con sul tas e pri me i ros
so cor ros, até aten di men tos am bu la to ri a is de alta
com ple xi da de.

Com re la ção aos hos pi ta is, 6.493 de les (en tre
pú bli cos, fi lan tró pi cos e pri va dos) são cre den ci a dos
pelo SUS, com a ofer ta de 487.058 le i tos.

Sr. Pre si den te, o úl ti mo cru za men to de da dos
fe i to pelo Mi nis té rio da Sa ú de in di ca que, no ano
2000, fo ram re a li za das 250 mi lhões de con sul tas.
Des se to tal, 165 mi lhões são de aten ção bá si ca e 85
mi lhões de con sul tas es pe ci a li za das. Ocor re ram tam -
bém 200 mi lhões de exa mes la bo ra to ri a is, 6 mi lhões
de exa mes de ul tra-sonografia e 79 mi lhões de aten -
di men tos de alta com ple xi da de. 

Srªs e Srs. Se na do res, são, sem dú vi da, per -
cep tí ve is os re sul ta dos das mu dan ças efe tu a das no
pla ne ja men to, ges tão e fi nan ci a men to dos pro gra -
mas de sa ú de, no País, prin ci pal men te no cam po da 
as sis tên cia bá si ca de sa ú de. 

Cum pre re co nhe cer, po rém, que, na sa ú de,
como nas ou tras áre as, exis te um gran de de se qui lí -
brio en tre as di fe ren tes re giões de nos so País. É sig -
ni fi ca ti va a di fe ren ça na quan ti da de de mé di cos e
hos pi ta is exis ten tes en tre as re giões mais po bres e
as mais de sen vol vi das. Per sis tem tam bém de fi ciên -
ci as na rede e fal tam equi pa men tos ne ces sá ri os
para ga ran tir uma as sis tên cia de qua li da de, com
ine gá ve is pre ju í zos ao an da men to dos inú me ros
pro gra mas im plan ta dos nos úl ti mos 5 anos. 

Se gun do o atu al Se cre tá rio de Assis tên cia à
Sa ú de, Re nil son Re hen, ca rên ci as or ça men tá ri as
em per ra ram o an da men to do pro ces so no es tá gio
ini ci al da re es tru tu ra ção do se tor, ne ces sá ria para
dar cum pri men to às nor mas cons ti tu ci o na is, e são
gran des as di fi cul da des de se re cons tru ir ”uma ló gi -
ca de rede as sis ten ci al“. 

O pro gra ma que re for çou os equi pa men tos e
con di ções hos pi ta la res do SUS, o Re for sus, só foi
ini ci a do em 1977, 7 anos de po is da im plan ta ção do
Sis te ma Úni co de Sa ú de. Entre 1998 e 1999, fo ram
apli ca dos R$150 mi lhões de re a is nas uni da des de
ur gên cia e emer gên cia do País e R$100 mi lhões em 
cons tru ções e re a pa re lha men to de ma ter ni da des.
No ano 2000, mais R$130 mi lhões fo ram des ti na dos 
a es ses fins.

Na ava li a ção das au to ri da des do se tor, a cri a -
ção do Fun do de Ações Estra té gi cas e de Com pen sa -
ção – Faec, em 1999, foi ou tra es tra té gia ado ta da
para di na mi zar o SUS. Esse fun do de fi ne os re cur sos
fe de ra is para o cus te io do sis te ma, em todo o País. Na 
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prá ti ca, o Faec arca com os pa ga men tos dos pro ce di -
men tos de alta com ple xi da de, não dis po ní ve is em to -
dos os es ta dos da Fe de ra ção, tais como trans plan tes, 
exa mes para pa ci en tes com cân cer, e ou tros.

Em 2001, do to tal de R$13,5 bi lhões de re a is pre -
vis tos no Orça men to da União para o SUS, R$3, 5 bi -
lhões es tão des ti na dos a in ves ti men tos em ser vi ços
de pre ven ção, acom pa nha men to e con sul tas, e R$10
bi lhões vão para ca sos de mé dia e alta com ple xi da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se ria im -
pos sí vel de ta lhar nes te pro nun ci a men to to dos os pro -
gra mas e pro je tos atu al men te exis ten tes na área da
Sa ú de, pois são de con si de rá vel abran gên cia. Men ci -
o nar al guns, como o de Assis tên cia à Sa ú de, Assis -
tên cia Far ma cêu ti ca, Aqui si ção e Dis tri bu i ção de Me -
di ca men tos, Cân cer do Colo Ute ri no, Di a be tes, Do en -
ças Car di o vas cu la res, DST e AIDS, Agen tes Co mu ni -
tá ri os de Sa ú de, Sa ú de da Fa mí lia, San gue e He mo -
de ri va dos, Sa ú de do Ido so, Sa ú de Men tal, Sa ú de
Ocu lar, Tu ber cu lo se, já nos per mi te cons ta tar sua am -
pli tu de.

Evi den te men te há pro gra mas pri o ri tá ri os. O
Pro gra ma de Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de –
Pacs e o Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia – PSF es tão
en tre as prin ci pa is, pois ori en tam a po pu la ção so bre 
como se pro te ger con tra do en ças e pres tam as sis -
tên cia aos que ne ces si tam, em to das as re giões do
País. 

No Pacs, o Mi nis té rio da Sa ú de in cen ti va a
con tra ta ção de pes so as da pró pria co mu ni da de
para exer ce rem a fun ção de agen tes co mu ni tá ri os.
Tre i na dos, es ses agen tes vão de casa em casa
para trans mi tir in for ma ções e no ções bá si cas de
sa ú de, iden ti fi car pro ble mas e acom pa nhar pro ce -
di mentos de sa ú de.

O Pacs con ta hoje com 154.652 agen tes atu -
an do em 4.662 Mu ni cí pi os, nos qua is re si dem 88
mi lhões 925 mil pes so as, cer ca de 54,24% da po pu -
la ção bra si le i ra. 

Inte gra do ao Pacs, fun ci o na o Pro gra ma Sa ú -
de da Fa mí lia. O PSF é, na ver da de uma es tra té gia
para cons tru ir um novo mo de lo de aten ção à sa ú de
no Bra sil, com ên fa se nas ações de pro mo ção e pre -
ven ção, rom pen do com a ló gi ca ul tra pas sa da e pou -
co efi caz de um mo de lo one ro so, cen tra do na do en -
ça e na hos pi ta li za ção.

Esse pro gra ma vin cu la a um de ter mi na do nú -
me ro de fa mí li as de uma co mu ni da de, equi pes de sa -
ú de, for ma das por mé di co, en fer me i ro, au xi li ar de en -
fer ma gem e agen tes co mu ni tá ri os, hu ma ni zan do e

me lho ran do a efi cá cia do aten di men to pres ta do à
nos sa po pu la ção, so bre tu do nas re giões mais ca ren -
tes do País.

O PSF con ta atu al men te com 11.772 equi pes,
atu an do em 3.266 Mu ni cí pi os, onde vi vem 40 mi lhões 
613 mil pes so as, cer ca de 24,77% da nos sa po pu la -
ção.

É cla ra a in ten ção go ver na men tal de hu ma ni zar
os pro ce di men tos de sa ú de e de me lho rar o aten di -
men to aos usuá ri os. Nos úl ti mos anos, fo ram pro mo -
vi das vá ri as cam pa nhas na ci o na is de Mu ti rões de Ci -
rur gi as Ele ti vas, com o ob je ti vo de au men tar a ofer ta
des ses pro ce di men tos. Inú me ras fo ram as ci rur gi as
de ca ta ra ta, de re du ção da ce gue i ra em de cor rên cia
da re ti no pa tia di a bé ti ca, de prós ta ta, de va ri zes, de
trans plan te ós seo, de hér nia, re a li za das sob a for ma
de mu ti rão, re du zin do as fi las de es pe ra e me lho ran -
do a qua li da de de vida dos pa ci en tes. 

Mu i tas ou tras ações me re cem des ta que. Gos -
ta ria de men ci o nar às que se des ti nam à re du ção da 
mor ta li da de in fan til e ma ter na, à aten ção à sa ú de da 
mu lher e do ido so, à fis ca li za ção so bre a qua li da de
e o pre ço dos me di ca men tos, aos me di ca men tos
ge né ri cos, à re gu la men ta ção de he mo de ri va dos, e
ou tras que tan tos be ne fí ci os têm tra zi do à nos sa po -
pu la ção.

Gos ta ria de des ta car ain da a ex ce lên cia das
ações de com ba te às DST e Aids, que pos si bi li ta -
ram não só a es ta bi li za ção do nú me ro de ca sos no -
vos de Aids e do ris co de in fec ção pelo HIV, como
tam bém a re du ção da le ta li da de e da mor ta li da de
dos por ta do res des sa do en ça. 

Sr. Pre si den te, eu, que jun ta men te com inú me -
ros mem bros des ta Casa, lu tei tan to para que o Bra -
sil ti ves se uma le gis la ção mo der na so bre trans plan -
te, para mi ni mi zar o dra ma de mi lha res de bra si le i -
ros que ne ces si tam da do a ção de ór gãos e te ci dos
para so bre vi ver, não po de ria de i xar de en fa ti zar,
nes ta opor tu ni da de, a im por tân cia da cri a ção do
Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes e da re a li za ção
de cam pa nhas edu ca ti vas e de cons ci en ti za ção da
po pu la ção. Gra ças a es sas ini ci a ti vas têm au men ta -
do sig ni fi ca ti va men te as do a ções de ór gãos e te ci -
dos no País, pos si bi li tan do o aten di men to de um
ma i or nú me ro de pa ci en tes e a re du ção das lon gas
fi las de es pe ra.

Por fim, gos ta ria des ta car a ques tão da sa ú de
men tal. Abor dar essa ques tão me per mi te vol tar ao
mo ti vo que me trou xe a esta tri bu na, no dia de hoje,
o trans cur so do Dia Mun di al da Sa ú de. Qu e ro ma ni -
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fes tar mi nha sa tis fa ção em ver que o tema cen tral
es co lhi do pela OMS para re fle xão nes sa data foi
”Sa ú de Men tal: cu i dar SIM, ex clu ir, NÃO“. Assun to
esse que tan to tra ba lhei nes te Se na do Fe de ral.

A opor tu ni da de do tema não po de ria ser ma i or,
nem a oca sião mais pro pí cia. Nos úl ti mos dias, o Con -
gres so Na ci o nal apro vou o Pro je to de Lei nº 3657-D,
de 1989, que dis põe so bre a pro te ção e os di re i tos
das pes so as por ta do ras de trans tor nos men ta is e re -
di re ci o na o mo de lo as sis ten ci al em sa ú de men tal, em
nos so País. 

A im por tân cia des sa apro va ção é in con tes te.
Nos úl ti mos anos, fo ram cri a dos 250 ser vi ços co mu -
ni tá ri os, no País, de no mi na dos Cen tros de Aten ção
Psi cos so ci al. A imi nên cia da apro va ção da Lei le vou
ao es ta be le ci men to da meta go ver na men tal de im -
plan tar, já em 2001, 150 no vos Cen tros como es ses
para que os mu ni cí pi os com po pu la ção aci ma de 70
mil ha bi tan tes es te jam co ber tos. Está pre vis ta tam -
bém a im plan ta ção de 200 mó du los de rede de ser -
vi ços re si den ci a is te ra pêu ti cos, es pe ci al men te di re -
ci o na dos para a po pu la ção re si den te em ma cro hos -
pi ta is psi quiá tri cos.

Srªs e Srs. Se na do res, ao con clu ir este pro -
nun ci a men to, gos ta ria de pa ra be ni zar a Orga ni za -
ção Mun di al da Sa ú de por ser, nos úl ti mos 53 anos,
a voz mo ral e a li de ran ça téc ni ca para in ves tir na sa -
ú de das pes so as, in cen ti van do o com ba te às do en -
ças e à ”má sa ú de“ e pro mo ven do sis te mas de sa ú -
de sus ten tá ve is e eqüi ta ti vos, em todo o Pla ne ta. 

Gosta ria, fi nal men te, de pa ra be ni zar o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so e, em par ti cu lar,
as au to ri da des da área de Sa ú de nas três es fe ras de 
Go ver no, Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, en ga ja das e
com pro me ti das com a im plan ta ção de ações e com a 
re es tru tu ra ção do se tor, pe los es for ços que vêm sen -
do em pre en di dos e pelos ín di ces po si ti vos já al can -
ça dos.

Há, cer ta men te, um lon go ca mi nho a ser per cor -
ri do an tes que ser vi ços de sa ú de de qua li da de es te -
jam ao al can ce de toda a nos sa po pu la ção. Po rém,
com de ter mi na ção e von ta de po lí ti ca, os de sa fi os se -
rão ven ci dos, os pre ce i tos cons ti tu ci o na is cum pri dos
e os ci da dãos e ci da dãs bra si le i ras te rão aces so uni -
ver sal, igua li tá rio e gra tu i to às ações e ser vi ços para a 
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, ga ran ti -
dos pela Car ta Mag na.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 

Mu i to obri ga do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à Tri bu na
do Se na do Fe de ral para fa zer bre ves co men tá ri os so -
bre a for ma efe ti va de par ti ci pa ção da po pu la ção no
pro ces so de cres ci men to da eco no mia bra si le i ra.

O Go ver no Fe de ral, por meio de uma tri bu ta ção
abu si va, tem con tri bu í do de vá ri as ma ne i ras para
uma pe na li za ção da po pu la ção, so bre tu do as ca ma -
das de ba i xa e mé dia ren da da so ci e da de.

O Se na do Fe de ral apro vou um Pro je to do Se na -
dor Pa u lo Har tung, que ga ran te o re a jus te da ta be la
do Impos to de Ren da, que se man tém até os dias de
hoje, em va lo res de 1995. Isso tem ge ra do uma ma i or
ar re ca da ção do im pos to ao obri gar tra ba lha do res, an -
tes isen tos, a pa gar , in clu si ve com des con to na fon te.
E ain da, aque les que já pa ga vam, pas sam a re co lher
ain da mais, mu dan do para fa i xas su pe ri o res de des -
con to. Essas es per te za do Go ver no pe na li za so bre tu -
do a clas se mé dia e tra ba lha do ra. 

Um tra ba lha dor que ga nha hoje R$1.155,65
des con ta na fon te R$38,25 men sa is, quan do de ve ria 
ser isen to do Impos to de Ren da. Já um tra ba lha dor
que ga nha R$4.000,00 des con ta R$740,00 na fon te, 
quan do de ve ria des con tar R$637,34. 

O Pro je to do Se na do, está na Câ ma ra dos De -
pu ta dos com pe di do de ur gên cia, mas o Go ver no
es for ça-se em bar rá-lo. E ve jam Srªs e Srs. Se na do -
res, ten ta im pe dir a ur gên cia do pro je to na for ma
cos tu me i ra jun to a sua base ali a da. Fa la-se até em
ame a ças de não li be rar re cur sos das emen das ao
or ça men to dos par la men ta res go ver nis tas que apo i -
a rem a tra mi ta ção ur gen te do pro je to. Se con si de -
rar mos que, na ma i or par te, os re cur sos das emen -
das de par la men ta res ao Orça men to da União são
para in ves ti men tos em suas ba ses, tais com: pos tos
de sa ú de, es co las, equi pa men tos de hos pi ta is, es -
tra das vi ci na is, tra ta men to de água e cons tru ção de
rede de es go to, com essa ati tu de, o Go ver no im põe
es co lher en tre duas for mas de pe na li zar a po pu la -
ção po bre. Uma, con ti nu ar co bran do im pos to ba se a -
do numa ta be la que de ve ria ser re a jus ta do em qua -
se 30%, ou tra, re ten do re cur sos, que vi sam aten der
a ne ces si da des das pe que nas ci da des, das pe ri fe ri -
as, por tan to, da po pu la ção mais ne ces si ta da.

Au men tar a ar re ca da ção do Impos to de Ren da
com con ta re ca in do na clas se mé dia tem sido ta re fa
fá cil para o Go ver no, que, in clu si ve, não de mons tra o
mes mo em pe nho em co brar dos gran des so ne ga do -
res que ex plo ram o tra ba lha dor e não pa gam os im -
pos tos e con tri bu i ções le ga is.
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A dí vi da ati va da União, che gou no fi nal do ano
2000 em nada me nos do que R$125,7 bi lhões. Isto
equi va le a 11.5% do PIB, a soma de to das as ri que -
zas pro du zi das no País. Se lis tar mos os dez ma i o res
de ve do res da União, po de mos ob ter um va lor de R$
15 bi lhões de re a is, mais de 10% do to tal. Empre sa
com o Ban co Eco nô mi co, que re ce beu di nhe i ro do
Pro er, deve mais de R$1 bi lhão. Em 1995 essa dí vi da
era de R$16 bi lhões e hoje cor res pon de a ape nas o
va lor de vi do por 10 ou 11 gran des em pre sas. 

Veja a con tra di ção, Sr. Pre si den te, o mes mo Go -
ver no que é ca paz de su gar o tra ba lha dor ao não atu -
a li zar a ta be la do Impos to de Ren da, ob je ti van do au -
men tar o seu ca i xa, que sa be mos, para pa gar os ju ros 
es cor chan tes da dí vi da ex ter na, não usa da sua ca pa -
ci da de para co brar os gran des so ne ga do res. 

É bom lembrar que no fi nal do ano 2000 o Con -
gres so Na ci o nal dis po ni bi li zou um ex ce len te ins tru -
men to de com ba te à so ne ga ção fis cal, pois pos si bi li -
tou a que bra do si gi lo ban cá rio quan do ocor rer in dí ci os 
de so ne ga ção apu ra dos pelo cru za men to dos da dos
da CPMF com a de cla ração do Impos to de Ren da.

Na épo ca o Go ver no alar de a va aos qua tro
ven tos que já ti nha o nome de apro xi ma da men te se -
is cen tas pes so as fí si ca e ju rí di cas que te ri am o si gi -
lo ban cá rio que bra do. Pas sa do qua tro me ses, não
se tem uma úni ca no tí cia de que al gum gran de so -
ne ga dor te nha res sar ci do ao Erá rio os tri bu tos não
pa gos.

Vale des ta car que a CPMF – cuja ar re ca da ção
anu al equi va le a mais ou me nos o de vi do por es ses
10 gran des so ne ga do res – tem sido des vi a da de
suas fi na li da des so ci a is. Quem paga a CPMF são
to dos os bra si le i ros que mo vi men tam con tas ban cá -
ri as. Com pe te di zer que ori gi nal men te essa con tri bu -
i ção foi cri a da para am pli ar os in ves ti men tos na área 
da sa ú de. Fo ram inú me ras as de nún ci as de des vio
da sua fi na li da de ao lon go da sua exis tên cia. Re cen -
te men te o Go ver no pro pôs o re a jus te des sa con tri -
bu i ção que era de 0,30% para 0,38%, ob je ti van do
com isso con tri bu ir para a for ma ção do fun do de
com ba te à po bre za, que re sul tou de uma Co mis são
aqui do Se na do.

Ocor re, Srªs e Srs. Se na do res, que o fun do de
com ba te a po bre za só pas sa rá a exis tir de fato, após
a apro va ção de uma Lei Com ple men tar, cujo pro je to
só foi en vi a do pelo Exe cu ti vo, qua tro dias an tes de ini -
ci ar a co bran ça da co bran ça da nova alí quo ta da

CPMF. Enquan to o pro je to não é apro va do, o va lor ar -
re ca da do, cuja es ti ma ti va é de R$4 bi lhões/ano, vai
para o Go ver no por meio da com pra de tí tu los pú bli -
cos.

Com isso, os 0,8% co bra dos a mais pela CPMF,
está indo para o ca i xa do Go ver no e até ser vin do para 
pa gar o ju ros da dí vi da. É bem ver da de que, pela
Emen da Cons ti tu ci o nal 31, o Go ver no fi cou au to ri za -
do a uti li zar esse re cur so até que seja apro va da a Lei
Com ple men tar que re gu la men ta rá o fun do, quan do
efe ti va men te o re cur so será apli ca do no seu des ti no.
Qu an do a Lei Com ple men tar for apro va da, pro va vel -
men te es ta re mos em ple na cam pa nha e o esse fun do 
de ve rá se trans for mar em im por tan te ins tru men to ele -
i to ral para os go ver nis tas.

Ve jam Srªs e Srs. Se na do res, é as sim que es tão 
sen do uti li za do par ce la sig ni fi ca ti va dos im pos tos e
con tri bu i ções pa gos pela po pu la ção de for ma tão su -
a da e so fri da.

Con tu do, fa lar em dis tri bu i ção de ren da nes se
País, só mes mo mu dan do esse Go ver no, mu dan do a
ló gi ca de go ver nar e in ver ter as pri o ri da des hoje pos -
tas. No ano que vem, te re mos ele i ções ge ra is no País. 
Se rão ele i tos, além de De pu ta dos e Se na do res, Go -
ver na do res e o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. 

É im por tan te que a po pu la ção tome co nhe ci -
men to des sas ques tões, des ses me ca nis mos uti li za -
dos pelo Go ver no, que mos tra cla ra men te o dis tan ci a -
men to do seu dis cur so para a sua prá ti ca. 

Essas ques tões, que tra go aqui hoje, ali a do às
pra ti cas de cor rup ção, que o Go ver no in sis te em não
apu rar de ma ne i ra lím pi da e pro fun da, im pe din do a
ins ta la ção de um CPI no Con gres so Na ci o nal, deve
ser vir para am pli ar a cons ciên cia po pu lar e, no voto,
já nas ele i ções de 2002, co me çar a pro ces sar as mu -
dan ças que pre ci sa mos ter, para que num fu tu ro, não
tão dis tan te, o Bra sil se trans for me num País mais jus -
to e fra ter no.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 17 ho ras e 30 
mi nu tos.)
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       I N D I C E    O N O M Á S T I C O 
 
 
 
 
 
 
ADEMIR ANDRADE 
 
 Parecer nº 109, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 596/2000, na 
Casa de origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957, 
que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, 
viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de comissões e 
percentagens em prestações sucessivas quando do recebimento da 
primeira parcela e estabelece critérios para o estorno de comissões 
pagas.   01 
 
 Apelo ao Governo por medidas que inibam a prática adotada 
por empresários a respeito do emprego disfarçado (estagiários).  55 
 
 Solicitação ao Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos de maior agilidade na tramitação do Projeto de Lei do 
Senado nº 387, de 1999, de sua autoria, que modifica a lei que trata 
sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino 
superior e de ensino profissionalizante de segundo grau.  55 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Participação de S. Exª em manifestação pública pela 
instalação da CPI da Corrupção. 273 
 
 Preocupação com a biopirataria na Amazônia e a inércia do 
Governo Federal na defesa de nossos recursos naturais. 453 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Posicionamento contrário da população paranaense a 
respeito da possível privatização da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica.  029 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 53 de 2001, de autoria do 
Senhor Alvaro Dias, que modifica o art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 
de dezembro de 1998, que dispõe sobre o salário-educação. Às 
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Comissões de Educação e de Assuntos Econômicos, cabendo a 
esta última a decisão terminativa. 0104 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0165 
 
 Justificativas à apresentação de projeto que altera a lei 
sobre o salário-educação. 203 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2001, de autoria do 
Senador Alvaro Dias, que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à 
pesca e dá outras providências. À Comissão de Assuntos Sociais, 
em decisão terminativa. 227 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2001, de sua autoria, que 
institui o Fundo de Apoio aos Serviços de Iluminação Pública – 
FASIP. 508 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0165 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Abordagem sobre projeto de lei de sua autoria, que cria 
novas regras para beneficiar mutuário do Fundo Centro-Oeste – 
FCO (pequeno pecuarista do pantanal). 044 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2001, tendo 
como primeiro signatário o senhor Antero Paes de Barros e outros 
senhores Senadores que revogam o dispositivo da Constituição 
Federal. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 0102 
 
 Requerimento nº 160, de 2001, de autoria do Senador 
Antero Paes de Barros, solicitando que os Projetos de Lei do 
Senado nºs 22 e 23 de 2001, sejam apensados para tramitação em 
conjunto em razão de regularem a mesma matéria. Será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente. 0108 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
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centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 0109 
 
 Parecer nº 122, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto do Projeto de Resolução nº 8, de 2001.   0118 
 
 Parecer nº 123, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 1999.  0121 
 
 Parecer nº 125, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2000.  0123 
 
 Parecer nº 126, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2000.  0124 
 
 Parecer nº 127 ,de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2000.  0124 
 
 Requerimento nº 165, de 2001, de autoria do Senador 
Antero Paes de Barros, solicitando ao Ministro de Estado da Justiça 
as informações que menciona. À Mesa para decisão.  0153 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0165 
 
 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antero Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz 
Oliveira, ex-vereador e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e 
ex-presidente da Associação Comercial de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso. 0313 
 
 Expectativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
diante da falta de confirmação de novas versões envolvendo a 
possibilidade de violação do Painel Eletrônico do Plenário, 
publicadas pela revista IstoÉ, desta semana.  542 
 
 Solicitação ao Senador José Eduardo Dutra para que 
confirme ou desminta as declarações atribuídas à S.Exa. 542 
 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Comentários sobre a criação pelo poder executivo da 
criação da Corregedoria Geral da União. 99 
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 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo. 106 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antonio Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do professor 
José Silveira uma das figuras mais importantes do Estado da Bahia. 202 
 
 Esclarecimentos sobre denúncias veiculadas recentemente 
pela revista IstoÉ relativas à quebra do sigilo das votações secretas. 
 444 
 
 Cobranças ao Governo Federal de apurações das denúncias 
publicadas na revista Veja sobre irregularidades na Sudam.  444 
 
 Apelo ao Governo Federal para premência na apuração das 
denúncias de corrupção na SUDAM. 526 
 
 Resposta ao pronunciamento do Senador Renan Calheiros, 
durante a presente sessão. 554 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que 
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – 
constituição de guardas municipais). 0175 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo. 106 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Apreensão diante da denúncia da utilização de integrantes 
da nação ianomâmi como cobaias por laboratórios estrangeiros. 527 
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CARLOS BEZERRA 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 0109 
 
 Satisfação com a criação e implantação do Campus 
Universitário da Região Norte-Matogrossense. 0277 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2001, de autoria do 
Senador Carlos Bezerra, que acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº 
9.711, de 20 de novembro de 1998, para dispor sobre a utilização de 
Certificados da Dívida Pública, pelos contribuintes adimplentes, no 
pagamento de dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS e dá outras providências. 0306 
 
 Requerimento nº 184, de 2001, de autoria do Senador 
Carlos Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as 
informações que menciona. 0308 
 
 Requerimento nº 185, de 2001, de autoria do Senador 
Carlos Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 0309 
 
 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antero Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz 
Oliveira, ex-vereador e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e 
ex-presidente da Associação Comercial de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso. 0313 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Defesa da implantação da Universidade Federal do 
Tocantins. 0253 
 
 Análise dos dados do IBGE relativos ao desenvolvimento 
educacional brasileiro. 325 
 
 Congratulações à Sociedade Brasileira de Cardiologia pela 
promoção da XXI Semana do Coração, realizado em setembro 
último para comemorar o transcurso do “Dia Mundial do Coração”, 
no Brasil. 456 
 Parecer nº 157, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2000, de autoria do Senador 
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Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Sylvio Botelho” trecho da 
rodovia BR-174.  478 
 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Manutenção da luta contra a extinção da Sudene.  066 
 
 Parecer nº 121, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995. 089 
 
 Parecer nº 124, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2000. Sen. Carlos Wilson 122 
 
 Parecer nº 129, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2000.  0181 
 
 Parecer nº 130, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2000.  0182 
 
 Parecer nº 131, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2000.  0183 
 
 Parecer nº 132, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2000.  0184             
 
 Parecer nº 133, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0187 
 
 Parecer nº 134, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 215, de 1997. Aprovada, nos termos 
do Requerimento nº 173, de 2001. À Câmara dos Deputados.  0187 
 
 Parecer nº 135, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999.  Aprovada, nos termos 
do Requerimento nº 174, de 2001. À Câmara dos Deputados.  0188 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2001, de autoria do 
Senador Casildo Maldaner, que concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre veículos automotores para 
transporte de passageiros e de carga, bem como sobre 
equipamentos para construção e manutenção de rodovias, quando 
adquiridos por Prefeituras Municipais. À Comissão de Assuntos 
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Econômicos, em decisão terminativa. 0155 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 0236 
 
 Preocupação com a onda de assaltos praticados por 
motoqueiros na cidade de Itajaí.  0260 
 
 Saudações aos prefeitos do Estado de Santa Catarina, 
presentes no Plenário do Senado Federal. 0260 
 
 Apoio à manutenção do Banco do Estado de Santa Catarina 
– BESC, como instrumento oficial de fomento ao desenvolvimento 
econômico e social.  323 
 
 Parecer nº 161, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2000 (nº 543/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 483 
 
 Parecer nº 162, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 62, de 1997 (nº 368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação 
Irregular, celebrado entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da Republica Francesa, em Paris, em 28 de maio 
de 1996. (Em reexame nos termos do Requerimento nº 1.104, de 
1997). 484  
 
 Enfoque da Campanha da Fraternidade deste ano, sob o 
tema ”Vida sim, drogas não“, com destaque à conscientização da 
sociedade, promovida pela CNBB. 544 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Satisfação com a prioridade do Governo em relação à 
qualidade e segurança dos trabalhadores brasileiros. Inserção, no 
âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – 
PBQP, da chamada Meta Mobilizadora Trabalho, cujo objetivo é 
alcançar uma significativa redução do número de acidentes fatais.  054 
 
 Parecer nº 137, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2000.  0243 
 
 Parecer nº 138, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2000.  244 
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 Parecer nº 139, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2000.  245 
 
 Parecer nº 140, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2000.  246 
 
 Parecer nº 141, de 2001 – Comissão diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2000. Sen. Edison 
Lobão 247 
 
 Parecer nº 142, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2000.  247 
 
 Parecer nº 143, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2000.  248 
 
 Defesa da privatização da Eletrobrás e da Eletronorte. 313 
 
 Elogios ao trabalho desenvolvido no Maranhão pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, no 
beneficiamento de coco babaçu.  362 
 
 Associa-se ao discurso do Senador Pedro Simon, com 
relação à Campanha da Fraternidade. 0444 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Êxito do Governo de Tocantins na preservação do meio-
ambiente e com a criação do Programa Estadual de Coleta Seletiva 
de Lixo. 057 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 0109 
 
 Elogios ao governo do estado do Tocantins que vem 
atraindo investimentos em empreendimentos produtivos tanto nos 
setores agropastoris, turísticos, quanto na indústria. 132 
 
 Preocupação com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde 
procedimentos médico-hospitalares considerados de alta 
complexidade. 146 
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 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Considerações sobre os programas sociais desenvolvidos 
pelo Governo do Estado do Tocantins. 276 
 
 Contentamento com a distribuição de kits tecnológicos para 
as escolas rurais do Estado do Tocantins, destinados ao 
aprimoramento do ensino fundamental. 335 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo. 0106 
 
 Requerimento nº 163, de 2001, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando Voto de Louvor e Congratulações ao 
fotógrafo reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado, pela 
sua vida de trabalho na divulgação da condição humana e que hoje 
terá sua exposição ”Êxodos“ inaugurada no Salão Negro do 
Congresso Nacional. 0145 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0165 
 
 Convite aos Senadores para a exposição “Êxodo”, do 
fotógrafo Sebastião Salgado, às 18 horas no Salão Negro. 0194 
 
 Registro da regulamentação, pela prefeitura de São Paulo, 
de diversos programas sociais, com destaque para o Programa de 
Garantia de Renda Mínima associada à Educação. 0232 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 0236 
 
 Anúncio da apresentação de requerimento perante à 
Comissão de Assuntos Econômicos, destinado ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, com o objetivo de 
saber as razões que impedem aquele órgão de conter as práticas de 
preços abusivos, em particular, no setor médico-hospitalar. 549 
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EMÍLIA FERNANDES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 52 de 2001, de autoria da 
Senhora Emília Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
uso da linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do 
Governo Federal. À Comissão de Educação, em decisão terminativa. 0103 
 
 Requerimento nº 161, de 2001, de autoria da Senadora 
Emília Fernandes, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12 de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 
133 de 1999 e 16 de 2001. Será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente. 0108 
 
 Agradecimento às manifestações de solidariedade e pesar 
pelo falecimento de sua mãe, Elça Morais Xavier, ocorrido em Santa 
na do Livramento (RS), na semana passada. 0125 
 
 Discutindo Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o 
crime de assédio sexual e dá outras providências. 190 
 
 Discutindo Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos 
e seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento de câncer. 190 
 
 Parecer nº 150, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1997, referente às 
Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 1997, ambas do Tribunal de 
Contas da União, a respeito do controle exercido pela Empresa 
Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre a Itaipu 
Binacional. (Encaminhados os textos dos pareceres às autoridades 
neles mencionadas). 461 
 
 
ERNANDES AMORIM 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 113, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000 (nº 137/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das Velhas 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. 06 
 
 Parecer nº 114, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
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o Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora da Campanha Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Campanha, Estado de Minas Gerais.  07 
 
 Parecer nº 115, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2000 (nº 326/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à S/A Rádio Guarani para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais.  08 
 
 Parecer nº 128, de 2001-CCJ, redação, para o segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996. Será 
incluída em Ordem do Dia oportunamente. Senador Francelino 
Pereira 165 
 
 Registro do lançamento do livro “O Reformador, perfil 
parlamentar do Deputado Luís Eduardo Magalhães”, escrito pelo 
jornalista Augusto Nunes.  254 
 
 Registro do relatório da Subcomissão de Cinema do 
Senado, que cria, em caráter permanente, a Subcomissão de 
Cinema, Comunicação Social e Informática. 347 
 
 Parecer nº 158, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Caxambu, Estado de Minas Gerais. 480 
 
 Parecer nº 159, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000 (nº 217/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga da 
Fundação José Resende Vargas de Rádio para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Paranaíba, 
Estado de Minas Gerais.  481 
 
 Parecer nº 160, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2000 (nº 267/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
TM-TV Telecomunicações e Serviços Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sacramento, Estado de Minas Gerais. 482 
 
 
FREITAS NETO 
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 Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, de autoria do 
Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 10.182, de 12 
de fevereiro de 2001, que dispõe sobre isenção do imposto sobre 
produtos industrializados. À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa. 050 
 
 Leitura de Manifesto contra a extinção da Sudene. 0268 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Consternação pela morte de mais um funcionário da 
Petrobras em plataforma marítima, no Estado de Sergipe.  0256 
 
 Necessidade do cumprimento, pelo Governo Federal da 
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento das 
diferenças relativas ao expurgo da inflação nos saldos do FGTS.   0256 
 
 Parecer nº 149, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 
1995 (nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lauro 
Campos, que padroniza o volume de áudio das transmissões de 
rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá outras 
providências.    0304 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Acredita que o Brasil está sendo modificado pela 
fortalecimento das instituições, é necessário punir, investigar e 
obedecer ao devido processo legal. 0126 
 
 Parecer nº 147, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de 
origem), que institui o Dia Nacional das APAE – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais. Senador Geraldo Melo 0251 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Parecer nº 117, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000 (nº 430/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cariacica, Estado do Espírito Santo.  10 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
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 Parecer nº 154, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2000-
Complementar, de iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia, 
que altera a legislação do imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação.  469 
 
 
GILVAM BORGES 
HELOÍSA HELENA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 236 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Necessidade de criação, pelo Governo Federal, de um 
programa de desenvolvimento da pecuária nacional. 40 
 
 Premência na recuperação e duplicação da BR 153, trecho 
Anápolis/Porangatu, no Estado de Goiás, para viabilizar o 
escoamento da produção agrícola daquela região.  147 
 
 Requerimento nº 164, de 2001, de autoria do Senador Iris 
Rezende, solicitando ao Ministro de Estado dos Transportes as 
informações que menciona.  152 
 
 Parecer nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
44, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor 
Júnior, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (renúncia 
dos mandatos do Presidente da República, dos Governadores de 
Estado e do Distrito Federal, e dos Prefeitos para concorrer a cargos 
eletivos), e a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, 
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tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que 
modifica o § 6º do art. 14 da Constituição Federal, tramitando em 
conjunto, nos termos do Requerimento nº 589, de 2000. 303 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Alerta ao Plenário sobre o uso das comunicações inadiáveis 
pelas lideranças partidárias. 193 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 236 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 
Art. 64 § 5º: ”Terá início pelo Senado a discussão e votação dos 
Projetos que interfiram nas relações federativas“. 162 
 
 Parecer nº 151, de 2001, das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1997, referente às 
Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 1997, ambas do Tribunal de 
Contas da União, a respeito do controle exercido pela Empresa 
Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre a Itaipu 
Binacional. 464 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Importância da criação da Corregedoria-Geral da União, 
saudando a designação da Procuradora Anadyr de Mendonça 
Rodrigues para exercer a direção da parte. 0455 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer nº 110, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº 111/1995, na 
Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.171 de 17 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola.  02 
 
 Preocupação com os efeitos decorrentes da publicação, pela 
Comissão de Valores Mobiliários, de edital de audiência pública 
sobre mudanças no sistema de parceria na criação de gado no país. 047 
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 Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antero Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz 
Oliveira, ex-vereador e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e 
ex-presidente da Associação Comercial de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso. 0313 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Lamenta declarações atribuída ao ministro da Justiça, José 
Gregori, ao propor a criação da CPI da Corrupção, utilização dos 
mesmos princípios pela ditadura militar disse estar surpreso com o 
fato de um democrata como Gregori lançar mão de argumentos 
utilizados pela ditadura militar contra quem combatia a corrupção 
naquela época. 0102 
 
 Requerimento nº 2, de 2001, subscrito pelo Senador José 
Eduardo Dutra e outros Senadores, no sentido da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 1995, que altera o dispositivo 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
e determina outras providências. À publicação. 0152 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 80, de 2000, que 
autoriza a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS a elevar, 
temporariamente, o seu limite de endividamento, em três bilhões, 
trezentos e trinta milhões de reais, cujos recursos serão destinados 
ao alongamento de sua dívida, sem aumento do endividamento total. 184 
 
 Registro de passeata a realizar-se hoje, nesta capital, em 
favor da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a apurar denúncias de corrupção em diversos setores do Governo. 229 
 
 Indagação ao PMDB sobre a posição partidária em relação à 
CPI da Sudam. 531 
 
 Leitura de nota distribuída à imprensa, que elucida o 
posicionamento de S. Exª e do Partido dos Trabalhadores diante da 
apuração de que brado sigilo em votações pelo sistema eletrônico 
nesta Casa.  544 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
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a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 109 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Parecer nº 152, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/53, de 2000 (nº 2.639-1/2000, na 
origem), do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado 
Federal relatório sobre a operação de troca de títulos do tipo brady 
por um novo título do tipo Global, concluída em 17 de agosto de 
2000. 465 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Requerimento nº 158, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
retirada em caráter definitivo do Requerimento nº 376, de 1999.  102 
 
 Esclarecimentos sobre indagações de jornalistas a respeito 
de um possível envolvimento de S. Exª no episódio da lista de 
votação da sessão em que cassou o mandato do ex-Senador Luiz 
Estevão. 363 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 0109 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Considerações sobre a viagem do Presidente Fernando 
Henrique aos Estados Unidos, para tratar da criação da Área de 
Livre Comércio das Américas – ALCA. 22 
 
 Considerações sobre a obsolescência do Metrô de Brasília e 
a gestão do Governador Joaquim Roriz. 321 
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LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Necessidade de uma legislação que proteja os idosos. 270 
 
 Aplauso ao programa de redução de consumo de energia 
elétrica, lançado pelo Governo Federal. Necessidade de incentivos 
ao setor privado nacional para geração de energia. 310 
 
 Regozijo pela instalação, hoje, da primeira turbina da Usina 
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, localizada no Estado do 
Tocantins. Registro da realização, hoje, em Palmas/TO, de 
seminário da Confederação Nacional da Indústria – CNI, intitulado 
“As hidrovias como fator de integração nacional”. 523 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Análise de dados do setor industrial brasileiro no ano de 
2000, recentemente divulgados pelo IBGE para a região Nordeste e, 
particularmente, para o Estado do Ceará. 053 
 
 Comentários sobre o relatório da embaixada brasileira em 
Washington visando apoio dos setores econômicos.  0130 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2001, de autoria do 
Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998, dispondo sobre a inclusão na cobertura, 
pelos planos de saúde, das sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, 
nutrição, psicologia e terapia ocupacional. À Comissão de Assuntos 
Sociais, em decisão terminativa. 0154 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 165 
 
 Parecer nº 136, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará.  189 
 
 Comentário aos resultados do recenseamento do IBGE, que 
alerta para o crescimento das favelas no País. 204 
 
 Análise da publicação Geografia da Educação Brasileira, 
editada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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– INEP.  333 
 
 Homenagens pelo transcurso dos 50 anos de existência do 
Colégio Christus, no Ceará. 457 
 
 Elogios à escolha, pela CNBB, do tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano: “Vida sim, drogas não”. 515 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 109 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Registro do lançamento do Projeto Alvorada, no Estado do 
Pará. 331 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2001, de sua autoria, que 
altera a denominação da Rodovia BR-163 e revoga a Lei nº 6.252, 
de 10 de outubro de 1975. 332 
 
 
LUZIA TOLEDO 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Parecer nº 116, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2000 (nº 348/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Educadora do Tocantins Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uruaçu, 
Estado de Goiás.   09 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Parecer nº 119, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antônio a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra de 
Santo Antônio, Estado de Alagoas.  012 
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 Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2001, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que dispõe sobre a liberação de 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Às 
Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa. 052 
 
 Solução de aproveitamento ecológico na utilização do Rio 
São Francisco. 57 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 109 
 
 
MARLUCE PINTO  
 
 Registro da participação de S. Exª em visita ao Programa 
Calha Norte, na Amazônia, patrocinada pelo Exército Brasileiro.  532 
 
 Defesa de previsão orçamentária destinada à continuidade 
do Programa Calha Norte. 0532 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Relatório das atividades do conselho administrativo da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). 034 
 
 Requerimento nº 166, de 2001, de autoria do Senador Mauro 
Miranda, solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia as 
informações que menciona. À Mesa para decisão. 0153 
 
 Considerações sobre o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste. 0206 
 
 Homenagem pelo transcurso dos 266 anos de emancipação 
política de Niquelândia/GO, no último dia 19 de março. 0279 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Regozijo pelo sucesso do grupo teatral Êxodo, de Rondônia, 
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que apresentará na TV a peça O Homem de Nazaré. 049 
 
 Projeto de Resolução nº 11, de 2001, de autoria do Senador 
Moreira Mendes, que altera o Regimento Interno do Senado Federal 
e a Resolução nº 20, de 1993, que trata do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, estabelecendo normas sobre o recebimento de 
informações reservadas pelo Senado Federal. Abertura do prazo de 
cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Mesa. 0156 
 
 Críticas à nova regulamentação da educação a distância 
pelo Ministério da Educação. Elogios à iniciativa da Universidade 
Federal de Santa Catarina, que instituiu o primeiro curso de pós-
graduação a distância no País, na área de engenharia de produção.  0199 
 
 Requerimento nº 179, de 2001, de autoria do Senador 
Moreira Mendes, solicitando a reiteração do Requerimento nº 341, 
de 1999, de informações ao Ministro de Estado da Fazenda, por 
haver sido incompleta a resposta. À publicação. 0228 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que 
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – 
constituição de guardas municipais). 0175 
 
 Sucesso do Programa “Justiça Dinâmica”, lançado em 1998, 
pelo Juizado da Infância e da Juventude de Boa Vista-RR. 0207 
 
 Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, de 
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Rodovia 
Governador Ene Garcez” a rodovia BR-401. 0241 
 
 Parecer nº 144, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000. 0249 
 
 Parecer nº 145, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2000. 250 
 
 Parecer nº 146, de 2001 – Comissão Diretora,  redação final 
do Projeto de Resolução nº 25, de 1999. 251 
 
 Preocupação com o ressurgimento de moléstias infecciosas 
e parasitárias no Brasil. 266 
 
 Importância da extensão do Programa Bolsa-Escola para 
todo o Brasil.  314 
 
 Necessidade de apuração de denúncias publicadas no jornal 
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O Globo, segundo as quais índios yanomamis estão sendo utilizados 
para experiências patrocinadas pelo governo norte-americano. 
Defesa da participação do Senado Federal no processo de 
demarcação das terras indígenas. 341 
 
 Registro da apreensão de carregamento de minérios 
contrabandeados da região amazônica, em posse de representante 
da ONG Cooperativa de Produção dos Índios do Rio Negro – 
Cooperíndio.  519 
 
 Necessidade de intensificação do combate ao narcotráfico 
na fronteira entre Brasil e Colômbia. 519 
 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Comentários à matéria publicada no Jornal do Brasil , 
sobre a importância de investimentos em energia elétrica no País. 17 
 
 Requerimento nº 188, de 2001, de sua autoria, solicitando a 
inserção em Ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén Faria 
da Silva pelo recebimento do Troféu ”Melhores da Advocacia 
Brasileira“. 563 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Parecer nº 112, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
deferida à Rádio Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Princesa Isabel, 
Estado da Paraíba.  05 
 
 Parecer nº 118, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2000 (nº 263/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Correio do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Itaporanga, Estado da 
Paraíba.  011 
  
 Necessidade para que o Brasil se fortaleça e o Senador 
defende que a integração à Área de Livre Comércio das Américas 
(Alca) se dê no prazo de cinco anos, para que o país se conscientize 
das potencialidades de longo prazo e dos perigos imediatos dessa 
integração. 095 
 
 Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de autoria do Senador 
Ney Suassuna, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado 
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Federal, para excluir as concessões de garantia que menciona do 
âmbito das operações de crédito. À Comissão de Assuntos 
Econômicos. 0158 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 0236 
 
 Leitura do manifesto contra a extinção da Sudene. 0280 
 
 Parecer nº 155, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que denomina 
“Rodovia Governador Antonio Mariz” o trecho federal da BR-230 
entre as cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da 
Paraíba.  476 
 
 Parecer nº 156, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa 
de origem), que denomina “Palácio Des. Rivando Bezerra 
Cavalcanti” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
da Paraíba. 477 
 
 Comentários ao trinômio que assola o Nordeste: Seca, Fome 
e Miséria.  535  
 
 Percepção, na transposição das águas do rio São Francisco, 
de parte da solução para minorar o sofrimento da população 
nordestina. 535 
 
 Reflexão sobre os desdobramentos da crise argentina e 
suas implicações aos interesses do Mercosul. 0567 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Repúdio à declaração do presidente George W. Bush, dos 
Estados Unidos da América, de não apoiar o Protocolo de Kyoto. 037  
 
 Manifesto de apoio ao presidente Fernando Henrique 
Cardoso, durante a reunião do PSDB realizada na capital paraense 
no dia 31 de março, onde foi elaborada a Carta de Belém. 0101  
 
 Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de 
assédio sexual e dá outras providências. 0190 
 
 Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos 
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e seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação 
decorrentes de tratamento de câncer. 190 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 236 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2001, de autoria do 
Senador Osmar Dias, que acrescenta parágrafos ao art. 829 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as provas 
testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 305 
 
 Proposta de emenda à constituição nº 8, de 2001, tendo 
como primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que altera a 
redação do inciso IV do art. 52 da Constituição Federal, para incluir 
os chefes demissões diplomáticas de caráter transitório, incumbidas 
das funções que especifica, entre as autoridades cuja escolha seja 
aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto, após 
argüição em sessão secreta. 561 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Apelo para celeridade na análise do projeto de lei das 
Sociedades Anônimas, aprovado pela Câmara dos Deputados, 
tramitando agora no Senado.  031 
 
 Projeto de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do Senador 
Paulo Hartung, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução 
do Senado Federal nº 93, de 1970, para estabelecer que o 
Presidente do Banco Central, ou um diretor por ele indicado, 
comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para expor as 
decisões adotadas pelo Comitê de Política Monetária. À Comissão 
de Assuntos Econômicos. 33 
 
 Considerações sobre a posição do presidente dos Estados 
Unidos, George W.Bush, ignorando o Tratado de Kyoto.  94 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 109 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2001, de sua autoria, que 
altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, 
para determinar que a eficácia da alteração de alíquota do imposto 
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sobre produtos industrializados, decretada pelo Poder Executivo, 
ficará condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal. 506 
 
 Projeto de Resolução nº 13, de 2001, de sua autoria, que 
altera a redação do inciso XI do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, 
do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito 
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão 
de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras 
providências. 512 
 
 Análise de dados divulgados pelo IBGE, que possibilitam o 
questionamento ao modelo de desenvolvimento brasileiro, com 
ênfase na dívida social relacionada à melhoria na distribuição de 
renda e à igualdade de oportunidades. 513 
 
 Análise da crise do fornecimento de energia elétrica no País. 564 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.  0106 
 
 Requerimento nº 162, de 2001, de autoria do Senador Paulo 
Hartung, solicitando voto de censura à decisão do Presidente dos 
Estados Unidos da América e não implementar o Tratado de Kyoto. 0108 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antonio Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do professor 
José Silveira uma das figuras mais importantes do Estado da Bahia. 0202 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.  0106 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, de autoria do 
Senador Pedro Piva, que denomina Aeroporto Internacional de 
Viracopos – Governador Mário Covas o Aeroporto Internacional de 
Viracopos, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. 0154 
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PEDRO SIMON 
 
 Comentários sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, 
realizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
sobre o tema: “Vida sim, drogas não”. 364 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro 
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal – 1ª Fase. 109 
 
 Registro da presença, na Casa, de prefeitos integrantes do 
movimento denominado Quarta Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. 141 
 
 Elogios aos esforços do Ministério da Saúde no sentido de 
proporcionar à população, remédios mais baratos com a adoção dos 
produtos genéricos.  342 
 
 Críticas à falta de controle do Governo aos surtos endêmicos 
no País.  342 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Repúdio à tentativa de atingir a imagem do Presidente Jader 
Barbalho.  541 
 
 Remessa à Corregedoria-Geral da União de denúncias 
envolvendo o Senador Antonio Carlos Magalhães.  541 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Solicita apoio das autoridades para que o governo federal 
reveja as alíquota de 10% de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre os produtos das empresas 
processadoras de mármore e granito. 092 
 
 Conseqüências da instabilidade financeira mundial e da alta 
concentração de renda para o desenvolvimento econômico 
brasileiro. 0229 
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 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 0236 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Indignação com a publicação da Revista EXAME sobre o 
município de Santa Cruz do Capibaribe em que acusa os 
comerciantes locais de viverem na informalidade. 0130 
 
 Posicionamento contrário à privatização do setor elétrico 
nacional. 0151 
 
 Satisfação com o processo de revitalização do Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM.  0332 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Indignação pelo posicionamento contrário do Governo 
Federal à instalação da CPI da corrupção.  025 
 
 Insatisfação com a proposta de privatização do setor Elétrico 
brasileiro. 025 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Elogios ao gesto dedo ação de imóvel no Morro da Urca, na 
cidade do Rio de Janeiro, à cultura do Rio por músico carioca 
Ricardo Cravo Albim.  0126 
 
 Reflexões sobre os dados do IBGE referentes à 
concentração de renda no País. 0258 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 120, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000 (nº 475/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Novo Mundo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo.  012 
 
 Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores 
Romeu Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 
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2000, que já tramitam em conjunto, por versarem sobre o mesmo 
assunto. 91 
 
 Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador 
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em 
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max 
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e 
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo. 106 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que 
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – 
constituição de guardas municipais). 175 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Governador Mário Covas. 336 
 
 Parecer nº 153, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 238, de 2000 (nº 465/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999. 468 
 
 Parecer nº 163, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 129, de 2000 (nº 243/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Emenda, por Troca de Notas, ao Acordo sobre 
Transportes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Chile, em Brasília, 
em 3 de dezembro de 1998. 487 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores 
Romeu Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 
2000, que já tramitam em conjunto, por versarem sobre o mesmo 
assunto. Será incluído em Ordem do Dia oportunamente.  091 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-
Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que 
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade). 0165 
 
 Apreensão com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de 
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Saúde Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde 
procedimentos médico-hospitalares considerados de alta 
complexidade. 0194 
 
 Apelo à Caixa Econômica Federal para acordo com os 
ocupantes do conjunto residencial Marco Zero, em Macapá.  0262 
 
 Solicitação à Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, para revisão da portaria que excluiu dos planos de saúde a 
cobertura de 343 itens de serviços médico-hospitalares. 0262 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Parecer nº 111, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2000 (nº 2.534/96, na 
Casa de origem), que faculta às gestantes o acesso a ônibus, 
cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta, 
quando assim o exigir. 03 
 
 Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que 
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – 
constituição de guardas municipais). 175 
 
 Críticas à Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde 
procedimentos médico-hospitalares considerados de alta 
complexidade. 195 
 
 Defesa da aprovação de Proposta de Emenda à 
Constituição de sua autoria, que possibilitará a observância do 
princípio federativo no momento da escolha dos magistrados que 
integrarão o Superior Tribunal de Justiça – STJ. 318 
 
 Recomendação da peça de teatro “SOS Brasil”, escrita pelo 
empresário Antônio Ermírio de Moraes e encenada na última 
semana, nesta Capital, que traduz o cotidiano da gestão e 
atendimento hospitalares no País.  553 
 
 Apelo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
sentido de que libere verbas para a Força Aérea Brasileira, a fim de 
que possa dar continuidade ao trabalho de solidariedade que 
desenvolve na região amazônica.  564 
 
 Louvor à iniciativa da Fundação Nacional de Saúde pela 
implantação de critérios de avaliação da qualidade da vigilância 
epidemiológica nos Estados brasileiros. 564 
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VALMIR AMARAL 
 
 Requerimento nº 157, de 2001, de autoria do Senador Valmir 
Amaral e outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos 
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 19 de abril 
próximo, seja destinado à comemoração do Aniversário de Brasília. 
Será votado após a Ordem do Dia.  091 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que 
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 
Art. 64 § 5º: ”Terá início pelo Senado a discussão e votação dos 
Projetos que interfiram nas relações federativas“. 0162 
 
 Repostas enviadas à revista IstoÉ, acerca de reportagem 
sobre sua gestão frente ao Ministério da Previdência. 0193 
 
 Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores 
Antonio Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, 
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do professor 
José Silveira uma das figuras mais importantes do Estado da Bahia. 0202 
 
 
WELLINGTON ROBERTO  
 
 Inauguração da ponte sobre o rio Espinharas, em Patos/PB.  0275 
 
 Defesa da transposição das águas do rio São Francisco. 0275 
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	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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