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SENADO FEDERAL

Ata da 27ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de março de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

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

ÀS 09 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Amir Lan do – Antô nio Car los Va la da res – Ari
Stad ler – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Car los Pa tro -
cí nio – Edi son Lo bão – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ger son Ca ma ta – João Alber to Sou za – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Sar ney – José
Ser ra – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind-
berg Cury – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Mar lu ce
Pin to – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Pe dro
Si mon – Ro nal do Cu nha Lima – 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 28 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

MENSAGEM
 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 96
(Nº 171/2002, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Syne sio Sam pa io Góes Fi lho, Mi nis tro de Pri-

me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da
Bél gi ca, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun-
to ao Grão-Du ca do de Lu xem bur go.

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

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 00095/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 16 de mar ço de 2002

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

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou-
tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce-
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe-
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Syne sio Sam-
pa io Góes Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car-
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te 
com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no
da Bél gi ca, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Grão-Du ca do de Lu xem bur go.

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

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  23 02879



INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se Syne sio Sam pa io Góes
Fi lho
Itu/SP, 13 de ju nho de 1939. Fi lho de Syne sio Sam-
pa io Góes e Ma ria José Ro dri gues Sam pa io. ID:
3978- MRE
CPF:00583766820

Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,
FD-USP/SP. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má -
ti ca e Con su lar, IRBr. Cur so de Aper fe i ço a men to
para Che fes de SECOM. Cur so de Pós-gra du a ção
em Co mér cio Inter na ci o nal, Mi nis té rio da Eco no mia
da Fran ça, Pa ris. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de ou tu bro de 1968.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 5 de maio de 1972.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 21 de de zem bro
de 1976.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 12 de de zem bro de
1979.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 22 de ju-
nho de 1983.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 20 de de-
zem bro de 1991.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção Téc-
ni ca, 1968/69.
Assis ten te do Se cre tá rio-Ge ral de Po lí ti ca Exte ri or,
1969/71.
Adjun to do Ce ri mo ni al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 
1979/81. Che fe do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia da Re-
pú bli ca, 1981/85.
Intro du tor Di plo má ti co, 1990.
Che fe do Ga bi ne te, Subs ti tu to, do Mi nis tro de Esta-
do, 1990.
Se cre tá rio de Re la ções com o Con gres so, 1990/91.
Che fe do Ce ri mo ni al, 1991/92.
Che fe do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1992.
Che fe de Ga bi ne te do Mi nis tro da Fa zen da, 1993.

Pa ris, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1972.
Pa ris, Se gun do Se cre tá rio, 1972/75.
Lima, Se gun do Se cre tá rio, 1975/76.
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio, 1976/79.
Lima, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1979.
Lon dres, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1985/89.
Bo go tá, Emba i xa dor, 1994/98.
Lis boa, Emba i xa dor, 1998/01.
Bru xe las, Emba i xa dor, 2002.

Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria da UIOOT, Mé xi co,
1970 (mem bro).
Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Fran ça, Pa ris,
1973 (as ses sor).
Re u nião da OCDE so bre Co o pe ra ção na Pro mo ção
de Expor ta ção dos Pa í ses em De sen vol vi men to,
1975
(Obser va dor-ad jun to).
Con fe rên cia dos Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res
dos Pa í ses Não-Ali nha dos, Lima, 1975 (as ses sor do
ob ser va dor).
III Ses são da Co mis são Mis ta Eco nô mi ca e de Co o -
pe ra ção Téc ni ca Bra sil-Peru, Lima, 1976 (mem bro).
Re u nião do ECOSOC so bre Empre sas Trans na ci o -
na is, Lima, 1976 (mem bro).
Re u nião La ti no-Ame ri ca na so bre Co o pe ra ção Téc-
ni ca en tre Pa í ses em De sen vol vi men to, Lima, 1976
(che fe).
Re u nião Re gi o nal Pre pa ra tó ria para a Amé ri ca La ti -
na e o Ca ri be da Con fe rên cia da ONU so bre a
Água, Lima, 1976 (mem bro).
Co mi ti va bra si le i ra ao en con tro dos Pre si den tes do
Bra sil e do Peru, Ta ba tin ga, 1976 (mem bro).
Co mi ti va nas vi a gens ofi ci a is do Pre si den te da Re-
pú bli ca: Ve ne zu e la (1979); Argen ti na (1980); Fran ça
(1981); Por tu gal (1981); Peru (1981); Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca (1982 e 1983); Ca na dá (1982); Mé-
xi co (1983); Ni gé ria (1983); Se ne gal (1983); Argé lia
(1983); Gu i né-Bis sau (1983); Cabo Ver de (1983);
Chi na (1984); Ja pão (1984); Bo lí via (1984) e Pa ra -
guai (1984).

Pro fes sor de His tó ria Di plo má ti ca do Bra sil, IRBr,
1992/93.
Mem bro da Ban ca Exa mi na do ra do CAE, 1992/93.

“Na ve gan tes, Ban de i ran tes, Di plo ma tas”. IPRI,
1991.

Ordem de Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Ca va le i ro, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Me da lha Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Me da lha do Pa ci fi ca dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Bra sí lia, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Cruz de João Ra ma lho, São Pa u lo, Bra sil.
Me da lha de Hon ra da Incon fi dên cia, Bra sil.
Ordem de Fran cis co Mi ran da, Ter ce i ra Clas se, Ve-
ne zu e la.
Ordem do Sol, Co men da dor, Peru.
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Ordem do Mé ri to, Co men da dor, Re pú bli ca Fe de ral
da Ale ma nha.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Re pú bli ca
Fran ce sa.

Ordem ao Mé ri to por Ser vi ços Dis tin gui dos, Ofi-
ci al, Peru.

Ordem Me xi ca na da Aguia Aste ca, Co men da -
dor, Mé xi co.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Co men da dor, Equa dor.
Ordem do Sol Nas cen te, Ter ce i ra Clas se, Ja pão.
Ordem de Isa bel a Ca tó li ca (“Enco mi en da de

nu me ro”), Espa nha.
Ordem da Ni gé ria, Ofi ci al, Ni gé ria.
Ordem do Mar ro cos, Mar ro cos.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge ral

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

INFORMAÇÃO SOBRE LUXEMBURGO

Mar ço de 2002

Ava li a ção do Re la ci o na men to

Ape sar da di fe ren ça de di men sões (o ter ri tó rio
bra si le i ro é 3,4 mi lhões de ve zes ma i or que o lu xem -
bur guês e a ra zão en tre as res pec ti vas po pu la ções
che ga a 400), Bra sil e Lu xem bur go de sen vol vem um
re la ci o na men to in ten so e pro du ti vo, em es pe ci al no
pla no eco nô mi co (re cor de-se que a eco no mia lu xem -
bur gue sa é ape nas 45 ve zes me nor que a bra si le i ra).
Com base em sua pre sen ça nos se to res si de rúr gi co e
fi nan ce i ro, Lu xem bur go pos sui a ma i or taxa de in ves -
ti men to di re to no Bra sil per ca pi ta: 2,3 mil dó la res
(Por tu gal, o se gun do país por esse cri té rio, apre sen ta 
taxa de 900 dó la res por ha bi tan te).

Diá lo go po lí ti co

Bra sil e Lu xem bur go ado tam pos tu ras e po si -
ções aná lo gas na de fe sa da igual da de en tre os Esta-
dos, da pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos, da au to de -
ter mi na ção dos po vos, da não-in ter ven ção, das so lu -
ções ar bi tra das e ne go ci a das dos con fli tos, do com-
ba te ao ter ro ris mo, ao ra cis mo, à dis cri mi na ção e à
ex clu são, da co o pe ra ção en tre o Nor te e o Sul e da
va lo ri za ção do mul ti la te ra lis mo (de im por tân cia es tra -
té gi ca para um país das di men sões de Lu xem bur go).
Além de ofe re cer em vá ri as opor tu ni da des apo io às
can di da tu ras bra si le i ras nas Na ções Uni das e em ou-
tras or ga ni za ções de que par ti ci pam os dois pa í ses,

Lu xem bur go pro cu ra dar aten ção es pe ci al - in clu si ve
no âm bi to da União Eu ro péia - às ques tões de in te -
res se do Bra sil.

Vi si ta da Vice-Pri me i ra-Mi nis tra Pol fer

A Vice-Pri me i ra-Mi nis tra e Mi nis tra dos Ne gó ci -
os Estran ge i ros e do Co mér cio Exte ri or de Lu xem -
bur go, Lydie Pot fer, re a li zou vi si ta de tra ba lho ao
Bra sil no pe río do de 25 a 28 de no vem bro de 2001.
O pro gra ma in clu iu as ci da des de São Pa u lo, Belo
Ho ri zon te e Bra sí lia.

Em Bra sí lia, Mi nis tra Pol fer man te ve en con tros
com o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, com o Mi nis tro 
das Re la ções Exte ri o res e com o Se cre tá rio-Exe cu -
ti vo do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, Ben ja min Sic sú.

Em São Pa u lo, par ti ci pou de Se mi ná rio de ne-
gó ci os so bre Lu xem bur go e ina u gu rou fá bri ca da
Cebi – que pro duz pe ças au to mo ti vas e com po nen -
tes para ele tro do més ti cos – na ci da de de Inda i a tu -
ba. Em Belo Ho ri zon te, a Vice-Pri me i ra-Mi nis tra par-
ti ci pou de al mo ço com em pre sá ri os mi ne i ros ofe re ci -
do pela FIEMG e or ga ni za do em con jun to com o
Ere mi nas.

Tro ca de vo tos em or ga nis mos in ter na ci o na is

A Chan ce la ria lu xem bur gue sa co mu ni cou re-
cen te men te à Emba i xa da em Bru xe las que apo i a rá
a can di da tu ra do Bra sil à re e le i ção para o Con se lho
da Orga ni za ção Ma rí ti ma Inter na ci o nal (IMO).

Re la ções eco nô mi cas

O es to que to tal de in ves ti men tos lu xem bur gue -
ses no Bra sil che ga a 1 bi lhão de dó la res. O prin ci pal
in ves ti dor é o gru po ARBED (Aciè res Réu ni es de Be-
er bach Eich Du de lan ge S.A), pro pri e tá rio da Com pa -
nhia Si de rúr gi ca Bel go-Mi ne i ra. No pla no co mer ci al,
as es ta tís ti cas bra si le i ras re gis tram ape nas va lo res
con jun tos com a Bél gi ca. Esti ma-se que o flu xo to tal
de co mér cio su pe re os 300 mi lhões de dó la res ao
ano. Res sal te-se que as ex por ta ções bra si le i ras para
o Grão-Du ca do ga nha ram im por tan te im pul so re cen -
te men te com a ven da de sete la tos re gi o na is ERJ-145
da Embra er para a com pa nhia aé rea Lu xa ir. A em pre -
sa lu xem bur gue sa de tém op ção de com pra para ou-
tras duas ae ro na ves.
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O gru po de si de rur gia ARBED está pre sen te no
Bra sil des de a cri a ção da Bel go-Mi ne i ra, em 1921.
Em 1998, o gru po ad qui riu par ti ci pa ção ma jo ri tá ria na
Bel go-Mi ne i ra e, no ano pas sa do, im ple men tou uma
par ce ria es tra té gi ca com a si de rúr gi ca ar gen ti na
Acin dar. A Bel go-Mi ne i ra vem re gis tran do cres ci men -
to de suas ven das nos mer ca dos in ter no e ex ter no.
Fo ram co mer ci a li za das em 2000 cer ca de 2,3 mi lhões 
de to ne la das de la mi na dos e 820 mil to ne la das de tre-
fi la dos. Nes se mes mo ano, o Gru po ob te ve re ce i ta lí-
qui da con so li da da de R$2,3 bi lhões.

No cor ren te ano, foi as si na do me mo ran do de
en ten di men to en tre as em pre sas ARBED, Ace ra lia
(Espa nha) e Usi nor (Fran ça) es ta be le cen do os prin-
cí pi os fun da men ta is com vis tas à cri a ção até o fim
de 2001 de um novo gru po si de rúr gi co eu ro peu com
pre sen ça glo bal. A Co mis são Eu ro péia apro vou pro-
vi so ri a men te no úl ti mo dia 21 de no vem bro a fu são
en tre aque las em pre sas, cujo va lor mon ta a um to tal 
de 3,4 bi lhões de eu ros. A apro va ção de fi ni ti va de-
pen de de a Usi nor ven der sete de suas li nhas de
pro du ção, que da ri am à nova em pre sa uma po si ção
do mi nan te no mer ca do, o que vi o la ria as re gras da
União Eu ro péia. A Usi nor já con cor dou com a ven-
da. A nova com pa nhia, que de ve rá cons ti tu ir a ma i or 
em pre sa si de rúr gi ca do mun do, terá uma pro du ção
to tal de 46 mi lhões de to ne la das de aço cru, em pre -
ga rá mais de 100 mil pes so as e terá ven das com bi -
na das de qua se 30 bi lhões de eu ros (US$26,4 bi-
lhões), além de ser três ve zes ma i or do que os con-
cor ren tes mais pró xi mos: a ale mã ThyssenK rupp e a
an glo-ho lan de sa Co rus.

Trans por tes aé re os

Há in te res se por par te do Go ver no lu xem bur -
guês de ne go ci ar acor do aé reo com o Bra sil. Tra-
ta-se, no en tan to, de as sun to con si de ra do sen sí vel
pela De par ta men to de Avi a ção Ci vil (DAC), ten do
em vis ta as no vas nor mas co mu ni tá ri as so bre o as-
sun to e a in ten ção de se for mar um “céu úni co” no
âm bi to da União Eu ro péia, o que acar re ta ria a ex-
ten são das nor mas ne go ci a das com um de ter mi na -
do país para to dos os de ma is.

Aber tu ra de Con su la do-Ge ral Ho no rá rio de Lu-
xem bur go no Bra sil

Em 19 de no vem bro de 2001, o Go ver no bra si -
le i ro con ce deu anuên cia à aber tu ra de Con su la -
do-Ge ral Ho no rá rio de Lu xem bur go em Belo Ho ri -
zon te. O Côn sul-Ge ral Ho no rá rio será o se nhor
Fran ço is Mo yen.

Infor ma ções Ge ra is

Eco no mia lu xem bur gue sa
Após ha ver cres ci do a ta xas ele va das du ran te

os úl ti mos 15 anos, che gan do mes mo a atin gir 8,5%
em 2000, o PIB lu xem bur guês de ve rá au men tar li ge i -
ra men te aci ma dos 4% em 2001; ou seja, gros so
modo, o do bro da mé dia da União Eu ro péia.

O se tor que con ti nua como car ro-che fe da eco-
no mia, ga ran tin do ao país ín di ces de cres ci men to in-
ve ja dos pe los de ma is mem bros da UE, é o ban cá rio e
fi nan ce i ro, par ti cu lar men te be ne fi ci a do pelo ca rá ter
aber to da eco no mia lu xem bur gue sa. De fato, o
Grão-Du ca do foi re cen te men te con si de ra do pela “He-
ri ta ge Foun da ti on”, dos EUA, como a quar ta eco no -
mia mais li be ral do mun do, após Hong Kong, Cin ga -
pu ra e Nova Ze lân dia. Re cor de-se, a pro pó si to, que
cin co ban cos bra si le i ros man têm fi li a is na que le país:
Ba nes pa, Itaú, Mer can til de São Pa u lo, Sa fra e Uni-
ban co.

A taxa de de sem pre go, por sua vez, caiu 1,7%
en tre ju nho de 2000 e ju nho de 2001; e a re mu ne ra -
ção mé dia dos as sa la ri a dos au men tou 3,1% em 1999
e 5,1% em 2000. Em ter mos de in fla ção, é na tu ral
que, com o cres ci men to ex tra or di ná rio da eco no mia
lu xem bur gue sa no ano pas sa do, o ín di ce fos se re la ti -
va men te alto (4,2% anu a li za dos em se tem bro de
2000), sem que esse fato che gas se a cons ti tu ir uma
pre o cu pa ção. Como de cor rên cia da de sa ce le ra ção
da ati vi da de eco nô mi ca du ran te o cor ren te ano, o ín-
di ce de in fla ção caiu para 1,9% no pe río do de doze
me ses ter mi na dos em se tem bro úl ti mo.

Den tro des se qua dro ge ral po si ti vo, con tu do, al-
guns se to res co me çam a res sen tir-se, como os da in-
dús tria, da cons tru ção, do co mér cio por ata ca do e de
ho téis e res ta u ran tes. Cabe lem brar, por fim, que, se-
gun do da dos ofi ci a is da UE, o PIB per ca pi ta de Lu-
xem bur go al can ça US$37,440 e é o mais ele va do dos
Qu in ze.

Po lí ti ca in ter na
A pa i sa gem po lí ti ca lu xem bur gue sa se tem ca-

rac te ri za do, nos úl ti mos 35 anos, por uma tra di ção de
Go ver no de co a li zão, com par ti ci pa ção pre pon de ran -
te do Par ti do Cris tão So ci al (PCS), no po der qua se
que inin ter rup ta men te des de 1937, ex ce to pelo pe río -
do de 1974 a 1978. Os ou tros dois gran des par ti dos
são o Par ti do Ope rá rio So ci a lis ta Lu xem bur guês
(POSL) e o Par ti do De mo crá ti co (PD).

Em ter mos de po lí ti ca, as gran des li nhas da
ação go ver na men tal po dem ser as sim re su mi das:
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– no pla no or ça men tá rio, con tro le ri go -
ro so do gas to pú bli co;

– na área fis cal, re du ção se le ti va da
car ga fis cal sem au men to dos im pos tos in di -
re tos ou des lo ca men to da car ga tri bu tá ria
en tre as fa mí li as e as em pre sas;

– em ma té ria de pre ços e ren da, ma-
nu ten ção da in de xa ção au to má ti ca de sa lá -
ri os e pen sões; acom pa nha men to da evo lu -
ção dos pre ços, para ado tar me di das cor re -
ti vas a fim de man ter a in fla ção no ní vel
mais ba i xo pos sí vel;

– no cam po do de sen vol vi men to e da di-
ver si fi ca ção eco nô mi ca, fa vo re cer a im plan ta -
ção de no vas em pre sas; sub ven ci o nar a pes-
qui sa e o de sen vol vi men to tec no ló gi co;

– com re la ção ao co mér cio ex te ri or e
aos in ves ti men tos, di ver si fi car e am pli ar os
mes mos; fa vo re cer a pe ne tra ção dos pro du -
tos e ser vi ços na ci o na is nos no vos mer ca -
dos da Eu ro pa, da Ásia e do con ti nen te
ame ri ca no; a po lí ti ca de pros pec ção de no-
vos in ves ti men tos, em fa vor so bre tu do da in-
dús tria, é apo i a da com cam pa nhas pu bli ci -
tá ri as, de ma ne i ra a di vul gar o Lu xem bur go
en tre po ten ci a is in ves ti do res;

– em ter mos de po lí ti ca fi nan ce i ra e
mo ne tá ria, o Go ver no pro cu ra con so li dar e
di ver si fi car o cen tro fi nan ce i ro ins ta la do no
Lu xem bur go, me di an te, de um lado, o ajus-
ta men to e a adap ta ção do di re i to fi nan ce i ro
lu xem bur guês às ne ces si da des do pri va te
ban king e de ou tros seg men tos e, de ou tro, 
a am pli a ção do nú me ro de tra ta dos para
evi tar a du pla tri bu ta ção; pro mo ver uma po lí -
ti ca de es ta bi li da de mo ne tá ria no âm bi to da
Asso ci a ção Mo ne tá ria bel go-lu xem bur gue -
sa, de ma ne i ra a man ter os fran cos bel ga e
lu xem bur guês en tre as mo e das for tes do
sis te ma mo ne tá rio eu ro peu;

– quan to à po lí ti ca cul tu ral, va lo ri zar a
iden ti da de e o pa tri mô nio cul tu ra is, bem
como es ti mu lar a cri a ção con tem po râ nea;
1% dos in ves ti men tos em cons tru ção de
imó ve is pú bli cos é des ti na do ao seu aca ba -
men to ar tís ti co e pa i sa gís ti co; e

– no to can te à or dem e se gu ran ça, ga-
ran tir a de fe sa ex ter na do Esta do no qua dro
de sua in ser ção na Ali an ça Atlân ti ca e pro-
mo ver a se gu ran ça in ter na, com ên fa se na
mis são pre vis ta das for ças po li ci a is.

Da dos bá si cos
Nome ofi ci al:  Grão-Du ca do de Lu xem bur go
Lín gua:  fran cês, ale mão, lu xem bur guês
Po pu la ção:  430 mil
Área:  2,5 mil km²

Ca pi tal:   Lu xem bur go
Ci da des prin ci pa is:   Lu xem bur go (70 mil),
Esch-sur-Alzet te  (25 mil)
PIB:     USD 16,5 bi lhões
PIB per ca pi ta:    USD 38 mil
Che fe de Esta do:     Grão-Du que Hen ri
Che fe de Go ver no:  Pri me i ro-Mi nis tro Jean-Cla u de

 Junc ker
Mi nis tro do Exte ri or: Lydie Pol fer
Emba i xa dor em Bra sí lia: não há (re pre sen ta ção de
in te res ses pe las Emba i xa das bel ga e ho lan de sa)
Emba i xa dor do Bra sil: Már cio de Oli ve i ra Dias (cu-
mu la ti vo com a Emba i xa da em Bru xe las)

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

PROJETO RECEBIDO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 11, DE 2002

(Nº 1.522/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio
Pre to para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de
Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to 
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 991/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
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cre to de 6 de se tem bro de 2001, que “Ou tor ga con-
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL RIO
PRETO, na ci da de de Unaí –  MG;

2 – FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – FAEPE, na ci da de de
La vras – MG;

3 – FUNDAÇÃO UBAENSE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, na ci da de de Ubá –  MG;

4 – FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA na ci da -
de de Mu ri aé – MG;

5 – FUNDAÇÃO WALPECAR – WALDEVINO
PEREIRA DE CARVALHO, na ci da de de Umu a ra ma – PR;

6 – FUNDAÇÃO VALENTIN BRUZON, na ci da -
de de Iva i po rã – PR;

7 – FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO,
na ci da de de São João da Boa Vis ta – SP; e

8 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E
EDUCAÇÃO – FAESA, na ci da de de Co la ti na – ES.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 00377 EM

Bra sí lia, 3 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to a con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e Ima gens
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL RIO
PRETO, na ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.000120/00);

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO – FAEPE, na ci da de de
La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.001228/00);

FUNDAÇÃO UBAENSE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, na ci da de de Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra -
is (Pro ces so nº 53000.002979/00);

FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA, na ci da de
de Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53000.005941/99);

FUNDAÇÃO WALPECAR – WALDEVINO
PEREIRA DE CARVALHO, na ci da de de Umu a ra ma,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53000.007612/00);

FUNDAÇÃO VALENTIN BRUZON, na ci da de de
Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53000.000716/01);

FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO, na
ci da de de São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa-
u lo (Pro ces so nº 53830.000341/00); e

1. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E
EDUCAÇÃO – FAESA, na ci da de de Co la ti na, Esta do 
do Espí ri to San to (Pro ces so nº 53000.008475/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do art.
13 do Re gu la men to de 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, 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 os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis -
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da -
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser-
vi ço.

Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, 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 dos pro ces sos cor res pon den -
tes.

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.

DECRETO, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te, edu ca ti vos, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de 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,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  23 02885

    7MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



I – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to, na
ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000120/00);

II – Fun da ção de Apo io Ao Ensi no, Pes qui sa e
Exten são – FAEPE, na ci da de de La vras, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001228/00);

III – Fun da ção Uba en se de Edu ca ção e Cul tu ra, 
na ci da de de Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53000.002979/00);

IV – Fun da ção Cris ti a no Va rel la, na ci da de de
Mu naé, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53000.005941/99);

V – Fun da ção WALPECAR – Wal de vi no Pe re i ra
de Car va lho, na ci da de de Umu a ra ma, Esta do do Pa-
ra ná (Pro ces so nº 53000.007612/00);

VI – Fun da ção Va len tin Bru zon, na ci da de de
Iva i po rã, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53000.0007162/01);

VII – Fun da ção União de Co mu ni ca ção, na ci da -
de de São João da Boa Vis ta, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000341/00): e

VIII – Fun da ção de Assis tên cia e Edu ca ção –
FAESA, na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 53000.008475/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão 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 pe las ou tor ga das.

Art. 2º 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 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º sob pena de tor na rem-se nu los, de ple no 
di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2001; 180º da Inde-
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

PARECER SEJUR/DMC/MG Nº 029/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000120/2000
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio

Pre to
Ori gem: DMC/MG
Assun to: Ou tor ga para o ser vi ço de ra di o di fu são 

em sons e ima gens
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser-

vi ços 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 le ga is per ti -
nen tes. Aguar dan do in clu são do ca nal no PBTV

Con clu são

Pelo De fe ri men to, con di ci o na do à in clu são men-
ci o na da

1. A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to,
com sede na ci da de de Unaí, no Esta do de Mi nas Ge-
ra is, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fi-
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na mes ma lo ca li -
da de.

2. De acor do com os Esta tu tos da Fun da ção, re-
gis tra da no Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Tí tu los, Do-
cu men tos e Pes so as Ju rí di cas, sob nº573 – Li vro A3,
na ci da de de Unaí – MG, a di re to ria da re que ren te é a
se guin te:

Con se lho Di re tor

Di re tor Pre si den te, – La fa e te Pe re i ra Le i tão;
Di re tor Vice-Pre si den te, – Su ely Ma ria San ta na Pe-
re i ra;
Di re tor-Se cre tá rio, – Vi ní ci us San ta na Pe re i ra;
Di re tor Adm. e Fin. – Dil son Ro que te Fran co.

3. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao re que ri men to.

4. A ou tor ga de per mis são para exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra, está ad mi ti da na Cons ti tu i ção 
Fe de ral (le tra a, do in ci so XII, do art. 21).

5. O art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve -
re i ro de 1967, dis pen sa a pu bli ca ção de edi tal para
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. 14 ..................................................
..............................................................
§ 2º A ou tor ga de ca na is para te le vi são 

edu ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção de
edi tal pre vis to no ar ti go 34 do Có di go Bra si -
le i ro de Te le co mu ni ca ções.

6. Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti -
go 223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti -
vo para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za -
ção para ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o
ato de ou tor ga de ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so 
Na ci o nal e so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após
sua de li be ra ção.

7. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e a seus di re to res, está com ple ta e em or dem.

8. 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-
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cre to-Lei nº 236/67, quer quan to aos só ci os, quer
quan to a seus di re to res, con for me de cla ra ção dos di-
re to res da en ti da de, con fir ma da em con sul ta ao Ca-
das tro Na ci o nal de Ra di o di fu são.

9. Obser va mos que a en ti da de é exe cu tan te de
Ser vi ço Espe ci al de Re trans mis são de Si na is de Te le -
vi são de Ca rá ter Edu ca ti vo na mes ma lo ca li da de, ten-
do re que ri do a trans for ma ção do ca nal de re trans mis -
são em ca nal de ge ra ção de si na is de te le vi são, com
a con se qüen te in clu são do PBTV, me di an te Pro ces so 
nº 53710.000119/00, em tra mi ta ção.

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 a
ma té ria, 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 dos à Se cre ta ria de
Ser vi ços 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).

À vis ta do que foi ob ser va do no item 9 des te pa-
re cer, a ou tor ga do Ser vi ço so li ci ta do fica con di ci o na -
da à in clu são do ca nal so li ci ta do no res pec ti vo Pla no
Bá si co.

Belo Ho ri zon te, 5 de abril de 2000. – Luiz Car-
los Fon se ca, Assis ten te Ju rí di co.

PROCESSO Nº 53710.000120/2000

INTERESSADA – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
Rio Pre to

De Acor do. Enca mi nhem-se os au tos à Se cre -
ta ria de Ser vi ços de Ra di o di fu são, em pros se gui -
men to.

Belo Ho ri zon te, 5 de abril de 2000. – Mar ce lo
Ca e ta no de Melo, De le ga do – DMC/MG.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 167, DE 2002
(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 do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de
1999 (nº 3.961, de 1997, na Casa de ori-
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven-
ci do, para o 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 26, de 1999 (nº

3.961, de 1997, na Casa de ori gem), que es ta be le ce
nor mas para o uso mé di co das pró te ses de si li co ne e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de mar ço de
2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Ro-
nal do Cu nha Lima – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 167, DE 2002

Pro í be o uso do si li co ne in je tá vel,
em qual quer de suas for mas, e es ta be le -
ce con di ções para o em pre go, em ca rá ter 
ele ti vo, dos im plan tes e das pró te ses que
con te nham si li co ne gel, no or ga nis mo
hu ma no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o

uso de si li co ne in je tá vel, em qual quer de suas for mas, 
para apli ca ção no or ga nis mo hu ma no.

§ 1º Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
ca put nos ca sos de in di ca ção mé di ca pre ci sa, com efi-
cá cia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de que o ór gão 
de vi gi lân cia sa ni tá ria te nha au to ri za do o re gis tro do
pro du to para o uso es pe ci fi ca do e te nha es ta be le ci do
os cri té ri os para esse uso, no que con cer ne a dose,
con cen tra ção e for ma de apli ca ção do pro du to.

§ 2º A em ba la gem do pro du to si li co ne lí qui do de
uso co mer ci al ou in dus tri al deve con ter, os ten si va -
men te des ta ca da e em ca rac te res bem le gí ve is, ad-
ver tên cia de que o pro du to é pro i bi do para o uso hu-
ma no.

Art. 2º O em pre go no or ga nis mo hu ma no, em
ca rá ter ele ti vo, de im plan tes e pró te ses que con te -
nham si li co ne gel e de si li co ne in je tá vel na for ma pre-
vis ta no § 1º do art. 1º des ta lei sub me te-se ao con-
sen ti men to li vre e es cla re ci do, a ser for ma li za do por
ins tru men to par ti cu lar, pa dro ni za do no âm bi to de
cada es pe ci a li da de, me di an te o qual o pa ci en te é in-
for ma do so bre a in di ca ção para a re a li za ção do pro-
ce di men to e so bre os ris cos e as con se qüên ci as ine-
ren tes ao pro du to e ao pro ce di men to, e de cla ra o con-
sen ti men to para a sua re a li za ção.

§ 1º Re gu la men to do Po der Exe cu ti vo de fi ni rá a
an te ce dên cia para que a bula do pro du to seja dis po -
ni bi li za da ao pa ci en te e o ter mo de con sen ti men to
seja fir ma do en tre as par tes, sen do as se gu ra do ao
usuá rio o tem po há bil para a le i tu ra dos res pec ti vos
do cu men tos, pre vi a men te ao ato ope ra tó rio.

§ 2º Para fins do dis pos to no ca put des te ar ti go,
os pa ci en tes ab so lu ta men te in ca pa zes ou re la ti va -
men te in ca pa zes de vem ser re pre sen ta dos ou as sis ti -
dos, res pec ti va men te.
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Art. 3º O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc ni -
cas e sa ni tá ri as a se rem ob ser va das na fa bri ca ção,
no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do si li -
co ne in je tá vel e dos im plan tes e das pró te ses que
con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às de ter mi -
na ções a se rem con ti das na em ba la gem e na bula
dos pro du tos, a qual deve men ci o nar os be ne fí ci os e
ris cos de cor ren tes de seu uso, bem como o pra zo de
va li da de do pro du to.

Art. 4º O uso do si li co ne in je tá vel, em qual quer
de suas for mas, no or ga nis mo hu ma no, em de sa cor -
do com as pres cri ções le ga is ou re gu la men ta res, su-
je i ta o agen te às pe nas do cri me de le são cor po ral,
cons tan te do art. 129, e pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
sem pre ju í zo de ou tras san ções pe na is e res pon sa bi -
li da de ci vil.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PARECER Nº 168, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 34, de 2001, que de au to ria do Se na dor 
Pa u lo Har tung, que “al te ra a re da ção do
art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de
1978, para es ta be le cer cota men sal mí ni -
ma de água para con su mo re si den ci al
uni fa mi li ar”. (Em au diên cia, nos ter mos
de Re que ri men to nº 607, de 2001).

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, “al te ra a re da ção
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para
es ta be le cer cota men sal mí ni ma de água para con su -
mo re si den ci al uni fa mi li ar”. O re fe ri do pro je to já foi
apre ci a do tan to na Co mis são de Assun tos So ci a is
como na Co mis são de Infra-Estru tu ra, onde foi dada a
sua re da ção fi nal. Entre tan to, hou ve re cur so para que
a ma té ria fos se sub me ti da ao Ple ná rio, sen do in clu í -
da na Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de 18 de ou tu bro de 2001. Con tu do, teve a sua vo ta -
ção adi a da até que a ma té ria fos se apre ci a da pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con for me Re-
que ri men to nº 607, de 2001, subs cri to pelo Se na dor
Ro me ro Jucá.

A Lei nº 6.528, de 1978, dis põe so bre ta ri fas de
ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co e seu art. 4º

de ter mi na que a fi xa ção ta ri fá ria le va rá em con ta a vi-
a bi li da de do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das
com pa nhi as es ta du a is de sa ne a men to bá si co e a
pre ser va ção dos as pec tos so ci a is dos res pec ti vos
ser vi ços, de for ma a as se gu rar o ade qua do aten di -
men to dos usuá ri os de me nor con su mo, com base
em ta ri fa mí ni ma.

As al te ra ções pro pos tas nes te pro je to de lei, se-
gun do a re da ção fi nal dada pela Co mis são de
Infra-Estru tu ra, con sis tem em:

1º) ex ten são do al can ce das dis po si -
ções da lei a to das as com pa nhi as de sa ne -
a men to bá si co e não ape nas às es ta du a is;

2º) al te ra ção do cri té rio de fi xa ção ta ri -
fá ria para as se gu rar o aten di men to dos
usuá ri os de me nor con su mo que pas sa da
de fi ni ção de uma “ta ri fa mí ni ma” para a de
“fa i xas pre fi xa das de con su mo”;

3º) fi xa ção, pe los en tes fe de ra ti vos ti tu -
la res dos ser vi ços de sa ne a men to, com
base nas di re tri zes fi xa das pe los res pec ti -
vos ór gãos de di re ção do Sis te ma Úni co de
Sa ú de, a cota mí ni ma men sal de água para
con su mo fa mi li ar, de con for mi da de com a
mé dia do nú me ro de com po nen tes das fa-
mí li as aten di das, cujo for ne ci men to será
gra tu i to e imu ne a cor tes de for ne ci men to.

4º) o que ex ce der da cota mí ni ma será
co bra do com base nos va lo res fi xa dos para
as fa i xas sub se qüen tes de con su mo, sen do
a ina dim plên cia pas sí vel de ge rar cor te de
for ne ci men to.

O pro je to visa a pro te ger as fa mí li as ca ren tes
que têm di fi cul da des para pa gar pelo ser vi ço e é
jus ti fi ca do pela ne ces si da de de ga ran tir-lhes o su pri -
men to mí ni mo de água e a imu ni da de ao cor te por
ina dim plên cia, em vis ta da es sen ci a li da de des se
ser vi ço e do di re i to ina li e ná vel à vida e à sa ú de.

Por ou tro lado – ale ga seu pro po si tor –, ao ado-
tar o sis te ma de ta ri fa pro gres si va por fa i xas de con-
su mo, o sis te ma per mi te fi nan ci ar a con ces são de
gra tu i da de às fa mí li as de ba i xa ren da.

Trans cor ri do o pra zo re gi men tal, não fo ram
apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

Ini ci al men te, é im por tan te des ta car que a au-
diên cia da pro pos ta em co men to por par te des ta Co-
mis são deve-se so men te a ne ces si da de de se ava li ar
o im pac to eco nô mi co que a mes ma acar re ta rá às em-
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pre sas pres ta do ras do ser vi ço pú bli co de for ne ci men -
to de água. Ora, tal cons ta ta ção é ób via vis to que a
Co mis são de Assun tos So ci a is es go tou to dos os pon-
tos re fe ren tes a im por tân cia so ci al da pro pos ta e a
Co mis são de Infra-Estru tu ra es go tou, por sua vez, as
ques tões re la ci o na das à im ple men ta ção da re fe ri da
pro pos ta.

Entre tan to, para bem en fa ti zar a re le vân cia da
ma té ria em aná li se, cabe aqui des ta car o se guin te
pon to ob ser va do pelo emi nen te Se na dor Osmar Dias,
Re la tor na Co mis são de Assun tos So ci a is, qual seja:

“Ape sar do gran de pro gres so ob ti do,
em es pe ci al du ran te a dé ca da de 80, com
pro gra mas de ex ten são do abas te ci men to
de água que per mi ti ram que cer ca de 90%
dos mu ni cí pi os bra si le i ros ti ves sem sis te -
mas ade qua dos, a Asso ci a ção Na ci o nal dos
Ser vi ços Mu ni ci pa is de Sa ne a men to es ti ma
que ain da te mos, hoje, cer ca de 20 mi lhões
de bra si le i ros sem aces so à água.”

No que diz res pe i to a ques tão eco nô mi ca não
exis te, de fato, nem um óbi ce para a im ple men ta ção
da pro pos ta, vis to que as com pa nhi as tra ba lham com
um cus to glo bal, o que ocor re rá é que a par te do cus-
to que fi ca rá isen ta será paga pe los de ma is con tri bu -
in tes não abran gi dos pela isen ção.

O pro je to é per fe i ta men te ope ra ci o na li zá vel fi-
nan ce i ra men te, sem que se crie ne nhum tipo de res-
tri ção ao fun ci o na men to das em pre sas, mes mo em
sen do es tas em pre sas pri va das, vis to se tra tar de
uma con ces são pú bli ca.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2001, nos ter mos
da re da ção fi nal dada pela Co mis são de Infra-Estru-
tu ra.

Sala da Co mis são, 19 de mar ço de 2002. – Bel-
lo Par ga, Pre si den te Even tu al – Ri car do San tos, Re-
la tor – Ro meu Tuma – Gil van Bor ges – Jef fer son
Pe res – Ro ber to Sa tur ni no – Ger son Ca ma ta –
Fer nan do Ri be i ro – Pa u lo Sou to – La u ro Cam pos
– Ma u ro Mi ran da – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to – Anto nio Car los Jú ni or.

Do cu men to ane xa do pela Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa, nos ter mos do art. 250, pa rá gra fo úni co, do
Re gi men to Inter no.

Apro va do em 18-10-01

REQUERIMENTO Nº 607, de 2001

Nos ter mos do art. 279 com bi na do com o item
12 do art. 255, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe-
de ral, re que i ro o adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº34, de 2001, a fim de que a re fe ri -
da pro po si ção seja apre ci a da pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Jus ti fi ca ção

O PLS nº 34/01, de au to ria do no bre Se na dor
Pa u lo Har tung, es ta be le ce que será atri bu í da quo ta
mí ni ma men sal de água para con su mo uni fa mi li ar, e,
até o mon tan te des ta quo ta, o for ne ci men to de água
será gra tu i to e imu ne a cor te do for ne ci men to. Os es-
ta dos e mu ni cí pi os se rão obri ga dos a co brir o ônus
jun to aos res pec ti vos pres ta do res de ser vi ço de for-
ne ci men to de água, quer me di an te au men to de ta ri fa
(o que cer ta men te ocor re rá em mu i tas mu ni ci pa li da -
des, es pe ci al men te as mais po bres e par ti cu lar men te 
aque las lo ca li za das em áre as e es ta dos mais ca ren -
tes no Nor te e Nor des te do País), ou por meio da co-
ber tu ra da di fe ren ça de cus tos uti li zan do-se de re cur -
sos fis ca is, o que po de rá vir a com pro me ter o dis pos -
to na Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal). Para ava li ar o im-
pac to que a me di da ca u sa rá na ar re ca da ção dos en-
tres fe de ra ti vos é que so li ci ta mos seja ou vi da a Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. Ro-
me ro Jucá.

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 11, de 2002, 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. 112, 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 (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou on tem
o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº2.309/2000, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis-
tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção
por Exe cu ção de Man da dos para a Car re i ra de Ana-
lis ta Ju di ciá rio – Ofi ci a is de Jus ti ça – Área Ju di ciá ria –
Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro
Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os.
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Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 26,
em re gi me de ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União o Avi-
so nº 21, de 2002 (nº 377/2002, na ori gem), de 13 do
cor ren te , en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 182, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re-
la tó rio e Voto que a fun da men ta ram, so bre re pre sen -
ta ção ori gi ná ria de Re la tó rio Par ci al da Sub co mis são
Espe ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos para aná li se de
de nún ci as de ir re gu la ri da des no 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 (TC – nº
010.165/2000-4);

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, 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 240-L-PFL/02

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José

Car los Cou ti nho para in te grar, como mem bro su plen -
te, 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 Dr.
Go mes.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 241-L-PFL/02

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Cláu dio

Ca ja do para in te grar, como mem bro su plen te, 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 Aris ton
Andra de.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra.

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 110 DE 2002

Re quer a re a li za ção de Ses são
Espe ci al des ti na da a ho me na ge ar os 50
anos de fun da ção da Con fe rên cia Na ci o -
nal dos Bis pos do Bra sil - CNBB.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,  com fun da men to no
§ 5º do art. 154, com bi na do com os arts. 199 e 200, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos a
Vos sa Exce lên cia a con vo ca ção de Ses são Espe ci al,
a re a li zar-se no dia 23 de maio de 2002, Qu in ta-fe i ra,
às 10:00 ho ras, no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti -
na da a ho me na ge ar os 50 anos de fun da ção da Con-
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB.

Jus ti fi ca ção

Dis pen sá vel, Se nhor Pre si den te, di zer da im-
por tân cia de que se re ves te, para o Bra sil, uma ins ti -
tu i ção da na tu re za, do por te e da fi na li da de que ca-
rac te ri zam a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil. Inde pen den te da con fis são re li gi o sa a que se
fi lie o bra si le i ro, ele, com cer te za, já se im bu iu das
imen sas vir tu des que cer cam o tra ba lho des sa or ga -
ni za ção.

Por es tas ra zões, se ria oci o so o es for ço de que-
rer jus ti fi car esta ho me na gem que lhe deve o povo
bra si le i ro, por meio dos seus re pre sen tan tes nes ta
Casa. Entre tan to, para que se dis po ni bi li ze a to dos as
in for ma ções bá si cas so bre a pres ti gi o sa ins ti tu i ção
que nos pro po mos ho me na ge ar, pas sa rei a expô-las,
a se guir, de for ma abre vi a da.

O ato ofi ci al de cri a ção da Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil - CNBB, teve lu gar no dia 14 de
ou tu bro de 1952, no Pa lá cio São Jo a quim, Re si dên -
cia do Car de al Arce bis po do Rio de Ja ne i ro, e cer-
cou-se da sim pli ci da de com que Je sus Cris to fun dou
a sua Igre ja, ao pro cla mar a Pe dro “Tu es Pe trus et
su per hanc pe tram ae di fi ca bo Eccle si am me am”.
Dela par ti ci pa ram os en tão 20 Arce bis pos do Bra sil e
o Nún cio Apos tó li co, Dom Car los Chi ar lo, o Re pre -
sen tan te de Sua San ti da de o Papa, - à épo ca, Pio XII -
no Bra sil.

Se lan do a fun da ção da CNBB, foi apro va do o
seu “Re gu la men to” e ele i ta a sua Co mis são Per ma -
nen te, que es co lheu, como seu pri me i ro Pre si den te, o
en tão Car de al Arce bis po de São Pa u lo, Dom Car los
Car me lo de Vas con ce los Mot ta. Este, por sua vez, in-
di cou para o car go de Se cre tá rio-Ge ral, o se cre tá rio
ad hoc da que la re u nião, Dom Hel der Pes soa Câ ma -
ra, in di ca ção essa apro va da por acla ma ção dos pre-
sen tes.
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Dom Hel der Câ ma ra foi, com cer te za, a alma da
CNBB, pro pug na dor que foi pela sua cri a ção. Ain da
como pa dre, Dom Hel der de sen vol veu um tra ba lho
ex tra or di ná rio, vi san do ao que vi ria ser a CNBB. Sua
pro fun da de di ca ção à ca u sa da Igre ja e in su pe rá vel
ca pa ci da de de tra ba lho, le va ram-no a in tu ir algo que
man ti ves se a uni da de da li nha de ação da Igre ja no
Bra sil.

Em 1947, o Pe. Hel der foi no me a do Vice-Assis-
ten te Na ci o nal da Ação Ca tó li ca Bra si le i ra, car go a
que de di cou par te sig ni fi ca ti va do seu mi nis té rio sa-
cer do tal. No de sem pe nho des sa fun ção, teve a opor-
tu ni da de de apro fun dar seu co nhe ci men to da re a li da -
de pas to ral do Bra sil. Então, foi quan do pode ava li ar,
na prá ti ca, as di fi cul da des ine ren tes à ta re fa de man-
ter a uni da de de ação da Igre ja, nes te Pais con ti nen -
te, de imen sa e com ple xa pro ble má ti ca.

Qu an do a idéia já se acha va su fi ci en te men te
ama du re ci da, em fase adi an ta da de cons ci en ti za ção,
Dom Hel der foi ele i to Bis po Au xi li ar do Rio de Ja ne i ro.
Era, en tão, 1952. Logo em se gui da, pro mo veu-se o
en con tro que deu ori gem à CNBB.

Por de fi ni ção, a CNBB é a Insti tu i ção ecle si al
que con gre ga to dos os Bis pos que, em co mu nhão
com a San ta Sé, exer cem um mi nis té rio pas to ral no
Bra sil e/ou têm do mi cí lio ca nô ni co no País.

Dos seus Esta tu tos cons ta que a CNBB tem por
fi na li da de:

a – apro fun dar, cada vez mais, a co-
mu nhão dos Bis pos;

b – es tu dar as sun tos de in te res se co-
mum da Igre ja no País, para me lhor pro mo -
ver a ação pas to ral or gâ ni ca;

c – de li be rar, em ma té ria de sua com-
pe tên cia, se gun do as nor mas do di re i to co-
mum ou de man da to es pe ci al da Sé Apos tó -
li ca;

d – ma ni fes tar so li ci tu de pela Igre ja
Uni ver sal, atra vés da co mu nhão e co la bo ra -
ção com a Sé Apos tó li ca e com as ou tras
Con fe rên ci as Epis co pa is;

e – cu i dar do re la ci o na men to com os
Po de res Pú bli cos, a ser vi ço do bem co mum, 
res sal van do o con ve ni en te en ten di men to
com a Nun ci a tu ra Apos tó li ca, no âm bi to de
sua com pe tên cia es pe cí fi ca.

Os Esta tu tos da CNBB a es tru tu ram em três ti-
pos de ór gãos: os Insti tu ci o na is, os Sub si diá ri os e os
Ane xos, bus can do sem pre o sen ti do da co mu nhão,
da par ti ci pa ção e da cor res pon sa bi li da de.

Os Órgãos Insti tu ci o na is, com pre en dem: a
Assem bléia Ge ral, a Pre si dên cia e o Se cre ta ri a do
Ge ral, a Co mis são Epis co pal de Pas to ral, as Co mis -
sões Epis co pa is Re gi o na is e o Con se lho Per ma nen -
te.

A Assem bléia Ge ral é o ór gão su pre mo da
CNBB, con gre gan do seus mem bros para cons ti tu í -
rem os ór gãos per ma nen tes, tra çar li nhas di re ti vas de
ação pas to ral e de li be rar so bre ou tros as sun tos de
sua com pe tên cia. Re ú ne-se, or di na ri a men te, uma
vez por ano e, ex tra or di na ri a men te, quan do sua con-
vo ca ção for re que ri da por ao me nos um ter ço dos
mem bros da CNBB ou pelo Con se lho Per ma nen te.

A Pre si dên cia, ór gão exe cu ti vo da en ti da de, é
cons ti tu í da de um Pre si den te, um Vice-Pre si den te e
um Se cre tá rio-Ge ral, ele i tos pela Assem bléia Ge ral,
para um man da to de 4 anos, per mi ti da uma úni ca re-
con du ção para o pe río do ime di a to. A ele i ção se dá
por ma i o ria de 2/3, no pri me i ro e se gun do es cru tí ni os, 
e por ma i o ria ab so lu ta, nos de ma is.

A atu al Pre si dên cia, ele i ta pela Assem bléia Ge-
ral de abril de 1999, tem como:

Pre si den te: Dom Jay me Hen ri que Che mel lo
Vice-Pre si den te: Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i ra
Se cre tá rio-Ge ral: Dom Ray mun do Da mas ce no

Assis
O Se cre ta ri a do-Ge ral é o ór gão exe cu ti vo per-

ma nen te, ten do como ob je ti vo co or de nar e dar con ti -
nu i da de e efi ciên cia às ati vi da des dos ór gãos da
CNBB e or ga nis mos li ga dos a ela, se jam os de ca rá -
ter na ci o nal ou re gi o nal.

A Co mis são Epis co pal Pas to ral é o ór gão que
co or de na as li nhas de ação pas to ral e a exe cu ção das
de li be ra ções da Assem bléia Ge ral e do Con se lho
Per ma nen te. A Assem bléia-Ge ral de abril de 1999
ele geu a se guin te cons ti tu i ção:

– Se tor Fa mí lia e Edu ca ção:
Dom Aloy sio José Leal Pen na, SJ
– Se tor Vo ca ções e Mi nis té ri os
Dom Angé li co Sân da lo Ber nar di no
– Se tor Co mu ni ca ção, Cul tu ra e Pas to ral Uni-

ver si tá ria
Dom Dé cio Zan do na de, SDB
– Di men são Mis si o ná ria
Dom Erwin Kräu tler, CPPS
– Di men são Bi bli co-Ca te qué ti ca
Dom Frei Fran cis co Ja vi er Her nan dez Arne do, OAR
– Di men são Li túr gi ca e Pas to ral dos San tuá ri os

e Ro ma ri as
Dom Ge ral do Lyrío Ro cha
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– Di men são Só cio-Trans for ma do ra
Dom Jacyr Fran cis co Bra i do, CS
– Di men são Ecu mê ni ca e Ensi no Re li gi o so
Dom João One res Mar chi o ri
Se tor Le i gos e Ju ven tu de
Dom Ma u ro Mon tag nol li, CSS

As Co mis sões Epis co pa is Re gi o na is, in te gra -
das por to dos os mem bros da CNBB do mi ci li a dos nas
Re giões de li mi ta das pela Assem bléia Ge ral, têm as
se guin tes atri bu i ções:

a – a pro mo ção da pas to ral or gâ ni ca na Re gião;
b – o es tu do de as sun tos de in te res se de suas

cir cuns cri ções;
c – o aten di men to às so li ci ta ções de es tu do e

apli ca ção das ori en ta ções ema na das da San ta Sé, da
Assem bléia Ge ral e dos ou tros ór gãos da CNBB, cu-
jos prés ti mos uti li zam;

d – a de ter mi na ção dos par ti ci pan tes em suas
re u niões;

e – a apre sen ta ção de can di da tos ao Epis co pa do.
São 16 as Re gi o na is exis ten tes, atu al men te,

com os se guin tes re pre sen tan tes:
– Nor te 1: Ama zo nas, Ron dô nia e Ro ra i ma, com

sede em Ma na us:
Dom José Ma ria Pi nhe i ro
– Nor te 2: Pará e Ama pá, com sede em Be lém:
Dom Vi cen te Jo a quim Zico
– Nor des te 1: Ce a rá, com sede em For ta le za:
Dom Be ne di to Fran cis co Albu quer que
– Nor des te 2: Per nam bu co, RG do Nor te, Pa ra í -

ba e Ala go as, com sede em Re ci fe:
Dom Antô nio So a res Cos ta
– Nor des te 3: Ba hia e Ser gi pe, com sede em

Sal va dor:
Dom Ri car do We ber be ger
– Nor des te 4: Pi a uí, com sede em Te re si na:
Dom Au gus to Alves da Ro cha
– Nor des te 5: Ma ra nhão, com sede em São

Luiz:
Dom Affon so Fe lip pe Gre gory
– Les te 1: Rio de Ja ne i ro, com sede no Rio de

Ja ne i ro:
Dom Karl Jo sef Ro mer
– Les te 2: Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is, com

sede em Belo Ho ri zon te:
Dom Pa u lo Lo pes de Fa ria
– Sul 1: São Pa u lo, com sede em São Pa u lo:
Dom Fer nan do Antô nio Fi gue i re do

– Sul 2: Pa ra ná, com sede em Cu ri ti ba:
Dom Ma u rí cio S.R. Kri e ger, SCJ
– Sul 3: Rio Gran de do Sul, com sede em Por to

Ale gre:
Dom José Má rio Sthro e her
– Sul 4: San ta Ca ta ri na, com sede em Flo ri a nó -

po lis:
Dom José Ju vên cio Ba les ti e ri
– Cen tro Oes te: Dis tri to Fe de ral, Go iás e To can -

tins, com sede em Go iâ nia:
Dom Was hing ton Cruz
– Oes te 1: Mato Gros so do Sul, com sede em

Cam po Gran de:
Dom Isi do ro Ko sins ki
– Oes te 2. Mato Gros so, com sede em Cu i a bá:
Dom Ju ven ti no Kes te ring.
O Con se lho Per ma nen te é cons ti tu í do pela Pre-

si dên cia, pela Co mis são Epis co pal de Pas to ral e pelo
Pre si den te ou De le ga do de cada uma das Re gi o na is
da CNBB ele i to para tal. Re ú ne-se, or di na ri a men te,
duas ve zes por ano e, ex tra or di na ri a men te, quan do
re que ri da a sua con vo ca ção pela me ta de de seus
mem bros ou pela Pre si dên cia, po den do de li be rar,
des de que com pa re ça a ma i o ria de seus mem bros. É
da sua com pe tên cia:

a – to mar de ci sões ina diá ve is, ad re fe ren dum da
Assem bléia Ge ral;

b – ela bo rar o pro je to de pa u ta dos tra ba lhos da
Assem bléia Ge ral;

c – ga ran tir a exe cu ção das de li be ra ções da
Assem bléia Ge ral;

d – acom pa nhar as ati vi da des dos or ga nis mos
de qual quer modo li ga dos à CNBB;

e – de li be rar so bre qual quer as sun to, por de sig -
na ção ex pres sa da Assem bléia Ge ral, res sal va do o
di re i to co mum ou de ter mi na ção da San ta Sé.

São Órgãos Sub si diá ri os da CNBB:
– a Co mis são Na ci o nal dos Pres bí te ros – CNP –

cons ti tu í da dos re pre sen tan tes ele i tos pe las Co mis -
sões Re gi o na is dos Pres bí te ros, e

– a Co mis são Na ci o nal de Pas to ral – CNP
cons ti tu í da pela Co mis são Epis co pal de Pas to ral, que
a di ri ge, pelo Se cre tá rio-Ge ral e Bis pos, Pres bí te ros,
Diá co nos, Re li gi o sos e Le i gos que a Co mis são Epis-
co pal de Pas to ral de sig nar, le van do em con ta as in di -
ca ções das Co mis sões Epis co pa is Re gi o na is.

São Órgãos Ane xos, Re la ci o na dos e Co ne xos
os se guin tes:

Ane xos:
– Ca ri tas Bra si le i ra;
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– CCM – Cen tro Cul tu ral Mis si o ná rio, com os
se guin tes Se to res:

– CENFI – Cen tro de For ma ção Inter cul tu ral;
– SCAI – Ser vi ço de Co o pe ra ção Apos tó li ca

Inter na ci o nal.
– CERIS – Cen tro de Esta tís ti ca Re li gi o sa e

Inves ti ga ções;
– CIMI – Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio;
– COMINA – Con se lho Mis si o ná rio Na ci o nal;
– IBRADES – Insti tu to Bra si le i ro de De sen vol vi -

men to;
– INP – Insti tu to Na ci o nal de Pas to ral;
– MEB – Mo vi men to de Edu ca ção de Base;
– OSIB – Orga ni za ção dos Se mi ná ri os e Insti tu -

tos Fi lo só fi co-te o ló gi cos do Bra sil.
Re la ci o na dos
– CPO – Co mis são Pas to ral Ope rá ria;
– CPT -Co mis são Pas to ral da Ter ra;
– CBJP – Co mis são Bra si le i ra Jus ti ça e Paz;
– POM – Pon ti fí ci as Obras Mis si o ná ri as.
Co ne xos
– ABESC – Asso ci a ção de Esco las Su pe ri o res

Ca tó li cas;
– AEC – Asso ci a ção de Edu ca ção Ca tó li ca;
– CRB -Con fe rên cia dos Re li gi o sos do Bra sil
– CNIS – Con fe rên cia Na ci o nal dos Insti tu tos

Se cu la res;
– CNL – Con se lho Na ci o nal de Le i gos;
– CND – Co mis são Na ci o nal de Diá co nos.
Esta, Se nhor Pre si den te, uma pá li da idéia do

que seja esta gi gan tes ca es tru tu ra que, na sua apa-
ren te sim pli ci da de, abran ge os mais re côn di tos rin-
cões de nos so País, le van do, jun to com a pa la vra da
fé, a as sis tên cia de toda a na tu re za para aque les nos-
sos ir mãos que não são al can ça dos pela ação dos
Po de res Pú bli cos.

Des ne ces sá rio, as sim, a nos so ver, que bus-
que mos mais ar gu men tos que jus ti fi quem a nos sa
pro po si ção. Ten tar ima gi nar o nos so País sem a pre-
sen ça e a ação da CNBB se ria, tal vez, a for ma mais
con vin cen te de ava li ar a sua im por tân cia. E isso é
algo ini ma gi ná vel!

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 2001. – Pe-
dro Si mon – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha –
Ca sil do Mal da ner – José Fo ga ça – Osmar Dias –
Ger son Ca ma ta – Emí lia Fer nan des – Ma ria do
Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e vo ta do opor tu na men 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) –
So bre a mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

AVISO nº 221/2002 – GP

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 1.591 (SF), des sa pro-

ce dên cia, que en ca mi nhou o Pa re cer nº 1.371, de
2001, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, in da -
gan do so bre os re sul ta dos das de ter mi na ções con ti -
das no Acór dão nº 88/2000-TCU-Ple ná rio, te nho a in-
for mar o que se se gue.

Foi ins ta u ra da pelo Fun do Na ci o nal de De sen -
vol vi men to da Edu ca ção – FNDE a to ma da de con tas
es pe ci a is re fe ren te ao Con vê nio nº 5.015/92 (SIAFI nº
060040), a qual está tra mi tan do nes te Tri bu nal sob o
nº TC 010.530/2001-9, ora em fase de ci ta ção.

A Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no in for -
mou ao Tri bu nal a apro va ção das con tas re la ti vas ao
Au xí lio MBES nº 93/PORT/GM/908.

Qu an to ao Con vê nio MARA nº 0378-00 (SIAFI
nº 052455), es cla re ce mos que foi ins ta u ra da to ma da
de con tas es pe ci a is con tra o ex-pre fe i to, Sr. Val mir
Gu e des Andra de, a qual foi jul ga da por este Tri bu nal
re gu lar com res sal va e qui ta ção, con for me de li be ra -
ção da 1ª Câ ma ra de 25 de no vem bro de 1997, Ata nº
42/97, Re la tor o Exmo. Sr. Mi nis tro Iram Sa ra i va.

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Vice-Pre-
si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Expe di en te que aca ba de ser lido, ane xa do ao pro-
ces sa do ao Avi so nº 100, de 2000, vai à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 230, de 2002,
na ori gem, de 20 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas
da União, in for man do que a so li ci ta ção de au di to ria
na Pre fe i tu ra de Co a ri, cons tan te do Re que ri men to nº
63, de 2001, foi en vi a da ao Ga bi ne te do Re la tor, o Au-
di tor Au gus to Sher man Ca val can ti.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Re-
que ri men to nº 63, de 2001, aguar da rá na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa o re sul ta do da au di to ria so li ci ta da.

É o se guin te o avi so re ce bi do:
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Avi so nº 230 – GP/TCU

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio nº 126 (SF), de

12-3-2002, por meio do qual Vos sa Exce lên cia en ca -
mi nha có pia do Re que ri men to nº 63, de au to ria do
Se na dor Jef fer son Pé res, so li ci tan do au di to ria na
Pre fe i tu ra de Co a ri/AM, e in for mo- lhe que o re fe ri do
ex pe di en te foi en vi a do ao Ga bi ne te do Re la tor, Se-
nhor Au di tor Au gus to Sher man Ca val can ti.

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Vice-Pre-
si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão,
por per mu ta com o Se na dor Fre i tas Neto.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. 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 12 de fe ve re i ro des te
ano, o jor nal O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou re por ta -
gem so bre a atu al si tu a ção do agro ne gó cio. De mons -
trou o su ces so bra si le i ro e ar gen ti no na pro du ção de
soja nos úl ti mos dez anos – au men to da sua par ti ci -
pa ção na ex por ta ção mun di al do pro du to de 40%
para 50% –, en quan to de cli nou de 39% para 32% a
par ti ci pa ção nor te-ame ri ca na no mes mo pe río do.
Isso ocor reu mes mo sob o im pac to de os agri cul to res
ame ri ca nos do Nor te te rem sido far ta men te sub si di a -
dos na úl ti ma dé ca da. Os sul-ame ri ca nos, ao con trá -
rio, pro du zi ram soja sem sub sí di os.

O De par ta men to de Agri cul tu ra dos Esta dos
Uni dos, fren te a essa re a li da de, pas sou a con si de rar
o tre men do po ten ci al da pro du ção sul-ame ri ca na
como ame a ça à ex pan são co mer ci al de seu país.

A aná li se do IBGE – ve i cu la da em fins de fe ve re -
i ro úl ti mo – de mons trou que, dos vin te ra mos que pes-
qui sou, ape nas sete, no Bra sil, ti ve ram cres ci men to
no ano pas sa do. O agro ne gó cio, tema da re fe ri da re-
por ta gem de O Esta do de S.Pa u lo, foi o prin ci pal res-
pon sá vel pela ex pan são eco nô mi ca em 2001. Gra ças 
ao seu de sem pe nho, a in dús tria ali men tar pôde cres-
cer 5,1%. Tor nou-se o ramo que mais con tri bu iu para
a taxa ge ral do ano. Ou seja, cou be ao agro ne gó cio e
à in dús tria ali men tí cia a van guar da bem-su ce di da da
eco no mia no ano pas sa do.

O pro gres so do se tor agro pe cuá rio, im pul si o na -
do por no vas tec no lo gi as, está per mi tin do um cres ci -
men to nas ex por ta ções e a re du ção das im por ta ções. 
Traz gran des be ne fí ci os às nos sas con tas ex ter nas e
es ti mu la au men tos im por tan tes na ren da dos de ma is

se to res. Obvi a men te, por tan to, o se tor ofe re ce im por -
tan te con tri bu i ção para a me lho ria da qua li da de de
vida do bra si le i ro.

Inter na men te, se gun do o IBGE, nos úl ti mos vin-
te e cin co anos, hou ve uma re du ção real de 5,25% ao
ano nos pre ços dos pro du tos agrí co las para os con-
su mi do res, be ne fí cio so ci al in ques ti o ná vel.

Essas fo ram al gu mas das con clu sões dos es tu -
dos re a li za dos por re no ma dos eco no mis tas bra si le i -
ros, a pe di do da Embra pa, so bre o im pac to da mu-
dan ça tec no ló gi ca do se tor agro pe cuá rio em nos sa
eco no mia, apre sen ta das no se mi ná rio re a li za do em
29 de maio de 2001, no Au di tó rio Ne reu Ra mos, na
Câ ma ra dos De pu ta dos. O ob je ti vo do en con tro foi
ana li sar o se tor agro pe cuá rio em pro fun di da de nos
úl ti mos 25 a 30 anos e pro por ci o nar à so ci e da de sub-
sí di os para to mar de ci sões quan to ao que fa zer com
os seus re cur sos.

Ape sar de o Bra sil ter do bra do sua pro du ção
agrí co la nos úl ti mos anos, gra ças aos in ves ti men tos
em tec no lo gia agro pe cuá ria, o que mais cha ma a
aten ção não é a sa fra de 94 mi lhões de to ne la das. So-
bre le va-se o fato de que te mos ain da a ma i or fron te i ra 
agrí co la a ser ex plo ra da no pla ne ta, bem como as
con di ções de pro du zir o do bro ou o tri plo para ali men -
tar o País e o mun do.

As con clu sões do en con tro co lo cam a ques tão
agrí co la como tema es tra té gi co nas po lí ti cas pú bli cas
bra si le i ras. A agri cul tu ra bra si le i ra, ao con trá rio de ou-
tros se to res da eco no mia, não teve a mal si na da dé ca -
da per di da dos anos 80, pois os ga nhos re gis tra dos
nos anos 90 fo ram re sul ta dos de in ves ti men to na que -
le pe río do.

Se gun do pes qui sa do res do Insti tu to de Pes qui -
sa Eco nô mi ca Apli ca da – Ipea, en tre os Mu ni cí pi os
que re gis tra ram os ma i o res ga nhos de pro du ti vi da de
agrí co la e pro gres so so ci al, en tre 1975 e 1996, es tão
Bal sas e Ri a chão, no meu Esta do, com cres ci men to
de 9,5% ao ano. Ali, como já fa lei por mais de uma vez
des ta tri bu na, en con tra-se um ver da de i ro pa ra í so
agrí co la, cons tru í do não só pela ge ne ro si da de da ter-
ra, mas es pe ci al men te pelo es for ço e de di ca ção dos
que nela tra ba lham.

Aliás, quem per cor re os Mu ni cí pi os do sul do
Ma ra nhão, em ple no cer ra do nor des ti no, já na fron te i -
ra com a ca a tin ga, con tem pla cen te nas de mi lha res
de hec ta res de plan ta ções ver de jan tes de soja, ar roz,
cana e mi lho que do bram os ho ri zon tes. São fa zen das 
mo der nas e al ta men te pro du ti vas. Há, na que la re-
gião, uma ver da de i ra re vo lu ção ver de que de ve ria le-
var nos sas au to ri da des a pro por es tí mu los que as se -
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gu ras sem a con ti nu i da de do tra ba lho mo de lar ali de-
sen vol vi do.

Tal fe nô me no de de sen vol vi men to agrí co la não
se res trin ge ao Ma ra nhão. To das as re giões de cer ra -
do bra si le i ro já fo ram con si de ra das ina pro ve i tá ve is ou
de apro ve i ta men to mar gi nal até três dé ca das atrás. A
des co ber ta pela Embra pa de que a cor re ção do solo
e a pro du ção de va ri e da des adap ta das ao ecos sis te -
ma po de ria tor ná-las al ta men te pro du ti vas teve im-
por tân cia cru ci al no de sen vol vi men to da agro pe cuá -
ria bra si le i ra. Afi nal, o cer ra do cor res pon de a 25% de
todo ter ri tó rio na ci o nal.

A pro du ção agrí co la do sul do Ma ra nhão, e tam-
bém do sul do Pi a uí, des men tin do os prog nós ti cos do
pas sa do, está con tri bu in do for te men te para que o
nos so Esta do seja hoje o se gun do ma i or pro du tor de
grãos do Nor des te, per den do ape nas para a Ba hia.
De acor do com da dos da Com pa nhia Vale do Rio
Doce, que trans por ta, por meio da Estra da de Fer ro
Ca ra jás, 85% da soja do sul do Ma ra nhão e ou tras
par tes do Pi a uí e To can tins, em 1992, fo ram con du zi -
das por seus va gões 26 mil to ne la das de grãos. No
ano pas sa do, fo ram trans por ta das em tor no de 620
mil to ne la das, o que sig ni fi cou um res pe i tá vel cres ci -
men to, em ape nas nove anos, de 2.112%.

Estu dos mos tram que só a re gião de Bal sas,
que en glo ba 13 Mu ni cí pi os, ain da tem de 800 mil a
um mi lhão de hec ta res dis po ní ve is para a agri cul tu ra.
Aliás, a re gião, ape nas uma en tre as 18 em que se di-
vi de o Ma ra nhão, tem uma área de 66 mil km², ex ten -
são qua se 40% ma i or do que o Esta do do Rio de Ja-
ne i ro. Por tan to, um po ten ci al agri cul tá vel gi gan tes co.

A si tu a ção da re gião co me çou a me lho rar, de po -
is que os pro du to res lo ca is, em as so ci a ção com os
téc ni cos da Embra pa, de sen vol ve ram pes qui sas de
no vas va ri e da des. A Com pa nhia Vale do Rio Doce, in-
te res sa da em cri ar al ter na ti vas ao trans por te de mi-
né ri os, as su miu tam bém o trans por te da pro du ção
agrí co la até São Luís e aju dou a cri a ção da Fun da ção 
de Apo io à Pes qui sa do Cor re dor de Expor ta ção Nor-
te, en ti da de que ser vi rá de elo en tre os pes qui sa do -
res da Embra pa e os fa zen de i ros. 

O pa pel do Go ver no es ta du al tam bém foi cru ci -
al, ao as fal tar vá ri as ro do vi as, en tre as qua is um tre-
cho de 400km da BR-230, en tre Bal sas e Flo ri a no, já
na di vi sa com o Pi a uí, e o tre cho de 245km da ro do via
MA-006, de Bal sas a Alto Par na í ba, no ex tre mo sul do
Esta do. Com isso, qua se toda a re gião fi cou co nec ta -
da por ro do vi as, no sen ti do do les te, com o mer ca do
nor des ti no e, no oes te, com a ma lha fer ro viá ria que
vai dar no por to da Vale do Rio Doce, em São Luís.

Além dis so, o Go ver no Ro se a na Sar ney, com o
apo io da Ban ca da Fe de ral do Ma ra nhão e meus in sis -
ten tes con ta tos com as au to ri da des vin cu la das ao as-
sun to, in flu en ci ou na de ci são de o Go ver no Fe de ral
cons tru ir ”li nhões“, le van do para a re gião a ener gia da
usi na de Tu cu ruí. Esta be le ceu, tam bém, uma re nún -
cia fis cal es tra té gi ca de ICMS em 50% para a soja
des ti na da à ex por ta ção, já em 1994, dois anos an tes
da Lei Kan dir.

Ou tra van ta gem para os pro du to res está nos
pre ços mais com pe ti ti vos, ob ti dos pela ma i or pro xi mi -
da de do Ma ra nhão, com os mer ca dos dos Esta dos
Uni dos, da Eu ro pa e mes mo os asiá ti cos, por meio do
Ca nal do Pa na má. A soja é ex por ta da, e o ar roz e o
mi lho en con tram um mer ca do con su mi dor im por tan te 
no Nor des te, para o qual é mu i to mais van ta jo so com-
prar do sul do Ma ra nhão, do que do sul do País. O mi-
lho, com pra do pe los nor des ti nos prin ci pal men te para
abas te cer as gran jas, era qua se to tal men te im por ta -
do da Argen ti na. Se os pro du to res do sul do Ma ra -
nhão já ti nham a gran de van ta gem da pro xi mi da de,
com a dis pa ra da do dó lar e a cri se na que le país, essa
van ta gem se am pli ou sig ni fi ca ti va men te.

Esse pro ces so de de sen vol vi men to – exe cu ta do 
pelo es for ço de nos sos agri cul to res com o apo io ines-
ti má vel dos pes qui sa do res da Embra pa, da Vale do
Rio Doce e dos Go ver nos Fe de ral e Esta du al – deve
me re cer es tí mu lo cons tan te das au to ri da des pú bli -
cas.

O sul do meu Esta do é a pro va ca bal de que a
so lu ção dos pro ble mas na ci o na is pas sa, tam bém,
pela atu a li za ção dos po ten ci a is do cer ra do como fon-
te de pro gres so e de sen vol vi men to.

Po rém, não adi an ta ape nas es ti mu lar e apo i ar a
ex pan são e qua li da de da pro du ção. Ou tros es for ços
são ain da ne ces sá ri os. Os pro du to res da re gião sen-
tem, por exem plo, fal ta de uma po lí ti ca mais agres si va 
de fi nan ci a men to por par te do Ban co do Bra sil, num
se tor es tra té gi co para as con tas ex ter nas. Atu al men -
te, as sa fras são pre do mi nan te men te fi nan ci a das pe-
las pró pri as em pre sas ex por ta do ras, que tam bém
são as com pra do ras da pro du ção, im pon do pre ços e
con di ções nem sem pre jus tos para os agri cul to res. 

Olhan do-se o mapa do Bra sil, ve ri fi ca-se, fa cil -
men te, que a área do Cen tro-Oes te ocu pa da pelo cer-
ra do cons ti tui uma ”pon te ter res tre“ na tu ral en tre a
Ama zô nia e o res tan te do País, prin ci pal men te com a
Re gião Su des te, a de ma i or den si da de eco nô mi ca da
Amé ri ca do Sul. O cer ra do, por apre sen tar al ti tu des
mé di as aci ma das de ma is re giões, for ma uma ver da -
de i ra ”ilha con ti nen tal“ cuja trans po si ção im pli ca cus-
tos de trans por tes mais ele va dos. Para mi ni mi zá-los,
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es pe ci a lis tas re co men dam a uti li za ção das ”li nhas de
me nor re sis tên cia“ (as hi dro vi as), cuja ex pres são
mais evi den te são os va les dos gran des rios tri bu tá ri -
os das ba ci as do Ama zo nas, Pra ta, Ara gua ia-To can -
tis e São Fran cis co. Estes cons ti tu em os ve to res na tu -
ra is de pe ne tra ção mais ade qua dos para pro mo ver o
pro ces so de in te gra ção da Ama zô nia ao Cen tro-Oes -
te e Su des te do País. Mais do que isso, uma vez in ter -
li ga das por hi dro vi as, es sas re giões for ma ri am uma
fan tás ti ca rede, que in te gra ria fi si ca men te to dos os
pa í ses da Amé ri ca do Sul, com ex ce ção do Chi le. No
pla no es tra té gi co, tal apro xi ma ção tor na ria viá vel que
os pa í ses sul-ame ri ca nos tro cas sem, efi ci en te men te, 
in su mos e pro du tos en tre si. Isso, por sua vez, con fe ri -
ria ma i or grau de in de pen dên cia po lí ti co-eco nô mi ca
da re gião em re la ção aos cen tros de con tro le dos pa í -
ses in dus tri a li a za dos.

Evi den te men te, esse ce ná rio não in te res sa aos
nos sos con cor ren tes no mer ca do mun di al de grãos,
como a re por ta gem do Esta dão de mons trou.

O cer ra do, po rém, não é ape nas pas sa gem ou
di vi sor de águas. Pos sui enor me po ten ci al agro in dus -
tri al que mal co me çou a ser apro ve i ta do. O cer ra do foi
des cri to como ”ce le i ro do mun do no sé cu lo XXI“ pelo
Dr. Nor man Bou lang, Prê mio No bel da Paz em 1970,
pe las pes qui sas que pos si bi li ta ram a cha ma da ”Re-
vo lu ção Ver de“. O agrô no mo Raul da Sil va, mem bro
ti tu lar da Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci as, afir ma que
”o po ten ci al de uso dos cer ra dos não está es go ta do;
pelo con trá rio, há dis po ní ve is e pró pri os para a agri-
cul tu ra mais de 80 mi lhões de hec ta res, além de uma
re ser va para as se gu rar a bi o di ver si da de de 77 bi-
lhões de hec ta res.“ Por tan to, nun ca se diga que o
Bra sil é um país pre da dor. ”Se ape nas 25% da área
agri cul tá vel dis po ní vel fos sem uti li za das para a pro-
du ção de soja, o Bra sil se tor na ria o ma i or ex por ta dor
mun di al, su pe ran do até os EUA.“

O uso dos ou tros 60 mi lhões de hec ta res para a
pro du ção de car ne, mi lho, ar roz, café, ci tros e ou tros
pro du tos tor na ria o Bra sil com po der de ci si vo no mer-
ca do mun di al, sen do esta a ra zão do medo da con-
cor rên cia in ter na ci o nal. Isto ex pli ca por que as ONGs
es tão pro cu ran do con ven cer o Bra sil a re nun ci ar ao
seu uso, em fun ção das pro pa la das per das de bi o di -
ver si da de. Fin gem ig no rar es sas or ga ni za ções que
te mos im plan ta dos 12 par ques na ci o na is, di ver sas
re ser vas in dí ge nas, vá ri as re ser vas bi o ló gi cas e uma
área não-uti li zá vel para a agri cul tu ra de 77 mi lhões de
hec ta res. Ou seja, o equi va len te a mais de três ve zes
o ter ri tó rio do Esta do de São Pa u lo.

Essas pre o cu pa ções, pelo que se vê, não têm
ca bi men to. Já ins ti tu í mos a Po lí ti ca Na ci o nal de Re-

cur sos Hí dri cos pela Lei fe de ral nº 9.433, de 8 de ja-
ne i ro de 1997. Le gis la ção das mais mo der nas do
mun do es ta be le ceu a co bran ça de ta xas das in dús tri -
as, em pre sas agro pe cuá ri as e mi ne ra do ras que uti li -
zem di re ta men te a água dos rios. Seus re cur sos são
ge ren ci a dos por Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas sob
con tro le da so ci e da de e do Esta do.

Sin to ma ti ca men te, em ja ne i ro de 2000, a ONG
ho lan de sa Stich ting Na tu ur en Mi li eu (So ci e da de Ho-
lan de sa pela Na tu re za e o Meio Ambi en te – SNM) en vi -
ou uma car ta ao Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Luiz
Fe li pe Lam pre ia, com có pia a vá ri os ou tros ór gãos do
Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo bra si le i ros, na qual ex pres sa -
va sua ”mais pro fun da pre o cu pa ção com a atu al po lí ti ca 
bra si le i ra re fe ren te à pro du ção de soja e seu trans por te
para a Eu ro pa“. Se gun do a car ta, ”o au men to da pro du -
ção agrí co la, as sim como a cri a ção de no vas vias flu vi a -
is e o apro fun da men to e alar ga men to dos rios ca u sa rão 
des tru i ção em mas sa da bi o di ver si da de, das cul tu ras in-
dí ge nas e das re ser vas ali men tí ci as de 12.000 ín di os“.
E acres cen ta: ”pe di mos ao seu go ver no que bus que al-
ter na ti vas ou li mi tes para a pro du ção de soja, e tam bém 
al ter na ti vas para o seu trans por te (não por via flu vi al,
mas por trem)“.

A au da ci o sa con clu são afir ma: ”Pro tes ta mos
con tra a abor da gem ado ta da pelo Go ver no bra si le i ro
no que con cer ne ao pla ne ja do au men to do co mér cio
de soja com os pa í ses eu ro pe us [...]“. E, fi nal men te,
ame a ça: ”De man da re mos que nos sos go ver nos ajam
da for ma mais apro pri a da em re la ção ao go ver no bra-
si le i ro [...]“.

Ora, como de nun ci ou com pro pri e da de o no bre
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha (PPB–TO) da tri bu na do
Se na do, em 13 de mar ço de 1999, tal ma ni fes ta ção
cons ti tui a mais des pro po si ta da e ina ce i tá vel in tro -
mis são de uma or ga ni za ção es tran ge i ra em ques tões 
so be ra nas de nos so País. Ade ma is, quan do ana li sa -
mos to dos es tes da dos so bre o im pres si o nan te de-
sen vol vi men to da agri cul tu ra bra si le i ra e seu pa pel
ma cro e co nô mi co de ci si vo para as nos sas con tas ex-
ter nas, fica fá cil ve ri fi car mos os ver da de i ros ob je ti vos
de sus pe i tas ONGs.

Como a CPI das ONGs vem mos tran do - e essa
re por ta gem do Esta dão pa re ce es cla re cer os ób vi os
in te res ses en vol vi dos -, mu i tas des sas ins ti tu i ções
não pas sam de ”tro pas de cho que“ de um vas to apa-
ra to su pra na ci o nal de in ter ven ção em pa í ses so be ra -
nos. Ma ni pu lam pre tex tos, como a im por tan te pro te -
ção do meio am bi en te, vi san do o con ge la men to de
nos so de sen vol vi men to, que hoje ame a ça a pro du ção 
agrí co la dos pa í ses in dus tri a li za dos. 
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A in so len te in ter ven ção da ci ta da ONG car re ga,
ain da, um to que adi ci o nal de iro nia, pois os ho lan de -
ses são, tal vez, o povo que mais te nha al te ra do o seu
meio am bi en te em toda a his tó ria da hu ma ni da de.
Qu a se um ter ço do seu ter ri tó rio foi ”cons tru í do“ por
su ces si vas dre na gens so bre an ti gos pân ta nos e áre-
as inun da das, ri cas em bi o di ver si da de, si tu an do-se
aba i xo do ní vel do mar. Esse mes mo ter ri tó rio ar ti fi ci al 
abri ga cer ca de 60% da po pu la ção do país, que tem
nas hi dro vi as uma das suas prin ci pa is op ções de
trans por te, com uma rede su pe ri or a cin co mil qui lô -
me tros (Rot ter dam não se ria o ma i or por to do mun do, 
não fora a hi dro via Reno-Da nú bio). Com que cre di bi li -
da de esse povo en ge nho so e in dus tri o so pre ten de
nos ne gar o di re i to de uti li zar mos ple na men te o nos so 
po ten ci al de re cur sos na tu ra is?

Se ja mos re a lis tas, esta não é uma ques tão de
op ção por mo de los de de sen vol vi men to eco lo gi ca -
men te cor re tos ou não, mas um con fli to puro e sim-
ples de ge o po lí ti ca en tre os pa í ses de sen vol vi dos e
os que es tão se es for çan do para se de sen vol ve rem.
De fi ni ti va men te as as pi ra ções do povo bra si le i ro ao
pro gres so - e de qual quer ou tro - não po dem ser obs-
ta das por pre tex tos ci en ti fi ca men te in fun da dos e mo-
ral men te ina ce i tá ve is.

O Bra sil tem van ta gens com pa ra ti vas im pres si -
o nan tes. Pos su í mos uma rede flu vi al de 55.457Km²
de águas in ter nas, uma das ma i o res da su per fí cie do
Pla ne ta. Ape sar des se enor me po ten ci al para o trans-
por te flu vi al, por po lí ti cas pas sa das equi vo ca das, as
hi dro vi as fo ram re le ga das a um pla no se cun dá rio
des de a in dus tri a li za ção, a par tir dos anos 50, já que
o trans por te ro do viá rio es ta va atre la do ao mo de lo de-
sen vol vi men tis ta es ta be le ci do sob for te pres são da
in dús tria au to mo bi lís ti ca.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço
meu emi nen te co le ga do Pará.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Se na dor
Edi son Lo bão, V. Exª, sem pre atu al e di nâ mi co, traz
as sun tos im por tan tes para o ple ná rio do Se na do Fe-
de ral. Ain da on tem, pelo Jor nal Na ci o nal, a Rede
Glo bo exi biu ma té ria so bre uma ONG ame ri ca na, a
Fo cus, que fa zia não só lobby, mas tam bém chan ta -
gem com o pro du tor ru ral bra si le i ro, ofe re cen do-lhe
di nhe i ro para que fi cas se em casa. Di vul ga ram a ima-
gem em que o agri cul tor di zia que se ne ga va a ace i tar
R$10 mil por mês, ofe re ci dos por essa ONG, para não
pro du zir grãos, não pro du zir a soja bra si le i ra. De for-
ma emo ci o na da, o pro du tor ru ral bra si le i ro deu um

exem plo de ci da da nia e de amor à nos sa Pá tria. Te mos
que mos trar que so mos ca pa zes de pro du zir mu i to mais
grãos do que os Esta dos Uni dos, para que pos sa mos
com pe tir, lá den tro, ofe re cen do o pro du to a um pre ço
mais aces sí vel. Isso será pos sí vel a par tir do mo men to,
como V. Exª ex pli cou, em que pu der mos usar nos sas hi-
dro vi as. A hi dro via Ara gua ia/To can tins vai pos si bi li tar
que os grãos bra si le i ros che guem US$50 mais ba ra tos
a to ne la da den tro dos Esta dos Uni dos, des de que se-
jam usa dos os por tos do Nor te, em es pe ci al de San ta -
rém ou da Vila do Con de, no Pará, que en cur tam em
três mil mi lhas na ve gá ve is a dis tân cia en tre os por tos
bra si le i ros e os por tos ame ri ca nos. É isso que eu ti nha a
acres cen tar ao seu pro nun ci a men to, so li da ri zan do-me
com V. Exª por esse as sun to.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Luiz Otá vio, V. Exª traz uma pre o cu pa ção a mais. Re-
al men te, vi on tem na te le vi são esse fato a que se re fe -
re V.Exª. A que pon to che ga, de um lado, o te mor dos
com pe ti do res e, de ou tro, a sua au dá cia. Nes se caso,
con fi gu ra-se não ape nas uma in ter ven ção nos nos-
sos in te res ses, mas tam bém uma cor rup ção in ter na -
ci o nal! O que se pro cu ra é fa zer com que os bra si le i -
ros não cum pram o seu des ti no his tó ri co, me di an te o
pa ga men to de óbo los aos nos sos agri cul to res!

Mas o bra si le i ro não se de i xa rá atra ir por essa
van ta gem en ga no sa. O bra si le i ro tem o seu ca rá ter
pre ser va do. Não ad mi ti re mos ja ma is que tal ati tu de
pos sa me drar en tre os agri cul to res de nos so País.

V. Exª re gis tra uma eco no mia de 50 dó la res por
to ne la da ex por ta da, des de que a nos sa soja pos sa
se guir pe los rios ou pe las fer ro vi as. E isto já está
acon te cen do a par tir do Ma ra nhão. A soja ex por ta da
no Ma ra nhão, que vem pela ro do via dos Ca ra jás, já
che ga ao por to de São Luís com 50 dó la res a me nos
do que a ex por ta da por ou tros por tos, e o por to de
São Luís é o mais pró xi mo do mer ca do con su mi dor
in ter na ci o nal. É isso que os nos sos com pe ti do res te-
mem, a nos sa ca pa ci da de de pro du ção, a nos sa tec-
no lo gia e os re cur sos que o nos so povo pos sui, com a
sua agi li da de e com o seu di na mis mo, para a pro du -
ção em mas sa de soja e de grãos de todo o gê ne ro.

Em nove anos ape nas, no Ma ra nhão, a nos sa
agri cul tu ra de soja cres ceu 2000%. Eles vêem isso e se
as som bram com o que está acon te cen do em nos so
País. Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Luiz Otá vio.

Sr. Pre si den te, peço que V. Exª re ce ba e con si -
de re como lido o res tan te do meu dis cur so, já que
meu tem po se es go tou, e V. Exª me cha ma a aten ção
quan to a isso.

Mu i to obri ga do.

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  23 02897

    19MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



SEGUE CONCLUSÃO DO
PRONUNCIAMENTO DO SENADOR
EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con clu in -
do, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, re gis tro que na dé-
ca da de 90, fe liz men te o trans por te hi dro viá rio, mais ba-
ra to e efi ci en te que o ro do viá rio, vol tou a ser co gi ta do e
co me ça a ser re des co ber to em de cor rên cia da com pe ti -
ti vi da de da eco no mia glo ba li za da, na qual os pre ços
ten dem a se ni ve lar em todo o mun do. E, como um dos
fa to res que mais in flu em na ele va ção dos pre ços fi na is
dos pro du tos é o trans por te, as for mas al ter na ti vas de
es co a men to da pro du ção para os mer ca dos in ter no e
ex ter no têm re ce bi do ma i or aten ção. 

O nos so Cer ra do apre sen ta to das as con di ções
para re pli car no in te ri or bra si le i ro o ex tra or di ná rio
”cin tu rão ver de“ dos EUA e tor nar-se um vi go ro so
polo agro-in dus tri al de ex pres são in ter na ci o nal. Para
tan to, é fun da men tal equa ci o nar-se a ques tão da ”lo-
gís ti ca de trans por te“, cuja so lu ção pas sa ne ces sa ri -
a men te pela uti li za ção efi ci en te da enor me rede hi-
dro grá fi ca que a na tu re za nos pro por ci o nou, a exem-
plo do sis te ma Mis sis si pi-Mis sou ri-Ohio nos EUA.

Os nos sos con cor ren tes in ter na ci o na is na tu ral -
men te acom pa nham, com pre o cu pa ção, a evo lu ção
da eco no mia bra si le i ra.

A edi ção de abril de 1997 da re vis ta CNT, pu bli -
ca da pela Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te, in-
for mou que o go ver no nor te-ame ri ca no emi tiu um re-
la tó rio, na dé ca da de 70, em que con si de ra va o Cen-
tro-Oes te bra si le i ro uma sé ria ame a ça aos grãos pro-
du zi dos nos EUA, des de que o Bra sil con se guis se vi-
a bi li zar um trans por te ba ra to das áre as de pro du ção
até os por tos. 

Nos sa po ten ci a li da de foi con fe ri da in loco, em
abril de 1998, por uma de le ga ção de 27 mem bros do
Ohio Soty be am Coun cil, em mis são de 11 dias pelo
Bra sil, Chi le e Argen ti na, para ”in for mar-se so bre a
ca pa ci da de dos pro du to res de soja da Amé ri ca do
Sul“. O re la tó rio da mis são con clu iu que uma das ma i -
o res van ta gens com pa ra ti vas do Bra sil é o seu po ten -
ci al de au men to da pro du ção de soja no Cer ra do,
”que pos sui mais ter ra ará vel que todo o Corn Belt dos
EUA. (...)“. Ou tro be ne fí cio apon ta do é o cli ma sub tro -
pi cal do Cer ra do, que per mi te a pro du ção de duas e
até três sa fras por ano. O re la tó rio apon ta como as
ma i o res des van ta gens a fal ta de in fra-es tru tu ra de
trans por te e a in su fi ciên cia de ar ma ze na men to. 

Em ju lho do mes mo ano, re a li zou-se em Kan sas 
City, EUA, a Cú pu la Na ci o nal de Trans por te Agrí co la,
cujo tema foi ”Os de sa fi os do trans por te agrí co la para

o sé cu lo XXI“. Du ran te o even to, pa tro ci na do pelo De-
par ta men to de Agri cul tu ra dos Esta dos Uni dos
(USDA), foi abor da da a no tó ria de gra da ção da in-
fra-es tru tu ra de trans por te es ta du ni den se, em con tra -
po si ção ao seu me lho ra men to por par te dos com pe ti -
do res in ter na ci o na is, prin ci pal men te no Bra sil e na
Chi na 

Entre as fon tes ci ta das pelo re la tó rio, in clui-se a
con ce i tu a da re vis ta Farm Jour nal, que tem pu bli ca do 
di ver sos ar ti gos so bre o as sun to. Na edi ção de mar ço
de 1999, há uma ava li a ção de Mi chel Cor don ni er,
ana lis ta de com mo di ti es ba se a do em Chi ca go e es-
pe ci a lis ta na Amé ri ca do Sul, que afir mou que ”o cal-
ca nhar de Aqui les do Bra sil tem sido o trans por te“. Ele
es ti ma que os pro du to res bra si le i ros po dem eco no mi -
zar um dó lar por bus hel (aprox. 35,2 li tros) nos cus tos
de trans por tes e que, ”com es tes in ves ti men tos (em
in fra-es tru tu ra), não há dú vi das que o Mato Gros so se
trans for ma rá no ma i or pro du tor de soja no mun do“. O
es ta do de es pí ri to dos pro du to res nor te-ame ri ca nos
foi sin te ti za do por Arno Part ner, es pe ci a lis ta da Ame-
ri can Soy be an Asso ci a ti on: ”O que está acon te cen do
no Cer ra do é mais im por tan te para os pro du to res de
soja dos EUA do que qual quer ou tra co i sa que pos sa -
mos fa zer. O Bra sil é um dos pou cos lu ga res no mun-
do com po ten ci al de ex pan são em uma es ca la tal que
po de rá in flu en ci ar de ci si va men te nos for ne ci men tos
glo ba is.“ 

Vêem os meus pre za dos pa res como se de sen -
ro lam os acon te ci men tos: en quan to nós, atra vés da
tri bu na e de pro po si ções, in sis ti mos para que as aten-
ções pú bli cas se vol tem para um am pa ro mais efe ti vo
ao se tor da agri cul tu ra, os pro du to res es tran ge i ros fa-
zem um ver da de i ro mu ti rão para im pe dir que nos sas
pro du ções te nham, por fim, as vias de aces so para o
seu es co a men to...

Obvi a men te a ques tão am bi en tal deve ser uma
pre o cu pa ção cons tan te de to dos nós. Eu e ou tros se-
na do res ama zô ni das te mos sido en fá ti cos nos pro-
nun ci a men tos so bre a ques tão. Con tu do, a eco lo gia
não pode se trans for mar em ins tru men to da in com pe -
tên cia es tran ge i ra na área agrí co la. 

O mun do, in fe liz men te, abri ga fa min tos em to-
dos os con ti nen tes. Mais um mo ti vo para es ti mu lar -
mos a cri a ti vi da de em pre en de do ra dos meus con ter -
râ ne os de Bal sas. Não te mos o di re i to de ab di car de
nos sos po ten ci a is agrí co las por que con tra ri am in te -
res ses ali e ní ge nas. Nos so gran de de sa fio, nes te sé-
cu lo que se ini cia, é con so li dar a in te gra ção e o pro-
gres so des te imen so País.

Nos úl ti mos anos, já mos tra mos ao mun do acre-
di tar num co mér cio mun di al mais ra ci o nal e ci vi li za do, 
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ao abrir mos mão do pro te ci o nis mo em ou tros se to res. 
Avan ça mos mu i to, e o Go ver no FHC mos trou ma tu ri -
da de nes te sen ti do. Enfren tou e su pe rou enor mes
em pe ci lhos po lí ti cos in ter nos, mas per sis tiu no ca mi -
nho cer to. 

O fato é que não po de mos ace i tar uma glo ba li -
za ção de mão úni ca.

E des ta tri bu na, Se nhor Pre si den te, mu i to po de -
mos fa zer para aler tar o go ver no e a opi nião pú bli ca
so bre os me ca nis mos su bli mi na res, uti li za dos pe los
que têm con tra ri a dos seus in te res ses, que vi sam obs-
ta cu li zar o de sen vol vi men to bra si le i ro. 

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
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,
Se na dor Edi son Lo bão.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Fre i tas Neto, por per mu ta com o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. 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, re gis tro a pre o -
cu pa ção da po pu la ção pi a u i en se, re fle ti da por pre fe i -
tos mu ni ci pa is e pela Fe de ra ção dos Tra ba lha do res
na Agri cul tu ra: tra ta-se da seca, que in fe liz men te as-
so la di ver sas re giões de nos so Esta do.

Cha mo a aten ção dos ór gãos com pe ten tes do
Go ver no Fe de ral – o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal, a Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil –, para que
co me cem ime di a ta men te a tra çar um pla no es tra té gi -
co de so cor ro, que in fe liz men te tem que ser aci o na do
em de fe sa dos nos sos tra ba lha do res ru ra is de di ver -
sas re giões do Pi a uí e – cre io – de di ver sos ou tros
Esta dos do Nor des te.

Ape nas para dar um exem plo: no semi-ári do, re-
gião de São Ra i mun do No na to, sul do Pi a uí, nos úl ti -
mos 20 anos, a me nor mé dia de chu vas ob ser va da foi
de 400 mi lí me tros anu a is. Isso nos úl ti mos 20 anos!
Este ano, quan do o pe río do de chu vas pra ti ca men te
aca bou na que la re gião, hou ve so men te 226 mi lí me -
tros.

Não se tra ta, por tan to, de ape nas um caso a
mais de seca, mas de uma si tu a ção ver da de i ra men te
ex cep ci o nal.

A seca, po rém, não se res trin ge a São Ra i mun -
do No na to, es ten den do-se por uma am pla fa i xa que
vai da re gião de Pi cos a Fron te i ras, na di vi sa com Per-
nam bu co, e in clui o Vale do Gur guéia. Pra ti ca men te
todo o sul do Esta do vem sen do for te men te atin gi do.

Fa lou há pou co nes te ple ná rio o Se na dor Edi-
son Lo bão, que tem mu i to co nhe ci men to de ca u sa,
por que era Go ver na dor do Ma ra nhão, e eu, Go ver na -
dor do Pi a uí, quan do ini ci a mos a ex plo ra ção eco nô -
mi ca dos cer ra dos de nos sos Esta dos: sul do Ma ra -
nhão e sul do Pi a uí. Até mes mo na que la re gião, pelo
me nos no sul do Pi a uí, pro du to res têm afir ma do que
se vai per der cer ca de 70% da pro du ção de soja este
ano, na re gião de Ri be i ro Gon çal ves e de Uru çuí.

E ve jam que a soja é bem mais re sis ten te do
que o ar roz, su por tan do mais aque les ve ra ni cos. A re-
gião tem mé dia anu al de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca
aci ma de mil mi lí me tros, mas tem ve ra ni cos no mês
de ja ne i ro que, às ve zes, pre ju di cam a plan ta ção de
ar roz. Mes mo a soja sen do mais re sis ten te que o ar-
roz, está sen do atin gi da tam bém nes te ano.

A agri cul tu ra de sub sis tên cia foi atin gi da de for-
ma dra má ti ca. Já se per de ram 100% das cul tu ras de
mi lho e de fe i jão, ine xis tin do con di ções de re cu pe ra -
ção na que la re gião.

A cri a ção de pe que nos ani ma is, uma das pou-
cas fon tes de ren da da po pu la ção lo cal, tam bém está
sen do com pro me ti da, uma vez que as pe que nas pro-
pri e da des que mar cam a área abas te cem-se de
águas re ti ra das de bar re i ras e dos re ser va tó ri os pro-
por ci o na dos por pe que nas bar ra gens. To das es sas
fon tes es tão es go ta das. Re cor dem-se de que os efe i -
tos da seca so bre o re ba nho são mais da no sos a mé-
dio pra zo do que os exer ci dos so bre a agri cul tu ra, e
fa zem-se sen tir por anos se gui dos.

A re gião de São Ra i mun do No na to com põe-se
de tre ze Mu ni cí pi os; doze já es tão sen do sus ten ta dos
por ca mi nhões-pipa, e não há de onde se re ti rar água
para abas te cê-los. O ní vel da água dos re ser va tó ri os
é zero. Isso sig ni fi ca, como mos tra a Fe de ra ção dos
Tra ba lha do res da Agri cul tu ra do Pi a uí, que não há
mais como re ver ter esse qua dro. Não há como fa zer
novo plan tio. Não há mais con di ções de ga ran tir o
con su mo da po pu la ção. É essa po pu la ção que pre ci -
sa ser so cor ri da. Tor na-se ne ces sá ria a li be ra ção de
re cur sos para en fren tar a emer gên cia, com cons tru -
ção de agua das, re cu pe ra ção de ro do vi as e ga ran tia
de ali men ta ção.

Srs. Se na do res, Srªs Se na do ras, in fe liz men te
esse qua dro, que já se re pe tiu mu i tas e mu i tas ve zes,
ain da vai se re pe tir. Nós te mos essa ques tão, esse fe-
nô me no cli má ti co; es sas se cas se aba tem de ma ne i -
ra cí cli ca em nos so Nor des te bra si le i ro, e, há mu i to,
go ver na do res, li de ran ças po lí ti cas e li de ran ças de
tra ba lha do res ru ra is vêm cla man do aos go ver nos fe-
de ra is, às di ver sas ad mi nis tra ções, um pla no du ra -
dou ro de for ta le ci men to da in fra-es tru tu ra hí dri ca no
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Nor des te bra si le i ro. São ne ces sá ri as obras que, re al -
men te, pos si bi li tem uma me lhor con vi vên cia do ho-
mem, do tra ba lha dor ru ral, com a seca.

Infe liz men te, o que ve mos é o que es tou pe din -
do aqui: mais uma vez, as obras de emer gên cia, as
de ci sões de Go ver no ape nas no sen ti do de ame ni zar
o so fri men to das fa mí li as de tra ba lha do res ru ra is que
ha bi tam o in te ri or do Nor des te.

Re cen te men te, apre sen tei aqui no Se na do Fe-
de ral um pro je to que cria o Fun do de Incen ti vo à Cul-
tu ra da Car na ú ba. A ex por ta ção da cera de car na ú ba
re pre sen ta ain da hoje a ma i or di vi sa de ex por ta ção
do Pi a uí, em pre gan do, só em nos so Esta do, cer ca de
60 mil pes so as, exa ta men te no pe río do das se cas.
To dos os anos – de ju lho a de zem bro – quan do não
cho ve no Pi a uí, o tra ba lha dor ru ral, aque le que vive
da agri cul tu ra de sub sis tên cia, nada tem o que fa zer e
tra ba lha no re ti ro da pa lha de car na ú ba, en vol ven do
todo um pro ces so in dus tri al para a fa bri ca ção da cera
de car na ú ba.

Ao pro por esse Fun do, pre ten de mos aten der a
cer ca de 200 mil fa mí li as que vi vem na re gião onde a
car na ú ba é na ti va – Pi a uí, Rio Gran de do Nor te, par te 
do Ma ra nhão e do Ce a rá. Se ria um in cen ti vo do Go-
ver no Fe de ral, as sim como foi dado, du ran te mu i to
tem po, ao café e ao ca cau, uma al ter na ti va de em pre -
go para a po pu la ção ru ral.

Des se modo, pre ci sa mos de obras e de in cen ti -
vos como esse, por que é uma cul tu ra que dá em pre -
go no pe río do da seca. Enfim, pre ci sa mos en ca rar o
pro ble ma da seca de ma ne i ra de fi ni ti va, para re du zir -
mos o so fri men to da po pu la ção nor des ti na quan do
esse fe nô me no ocor re.

Nes te mo men to, in fe liz men te, tra ze mos a esta
tri bu na o pe di do da Asso ci a ção de Mu ni cí pi os, de vá-
ri os Pre fe i tos Mu ni ci pa is e da Fe de ra ção dos Tra ba -
lha do res da Agri cul tu ra, que, to dos os dias, vem re-
cla man do pela im pren sa do nos so Esta do. Cla ma mos 
que o Go ver no Fe de ral se pre pa re – hoje não te mos
mais a Su de ne – para to mar me di das emer gen ci a is,
evi tan do que o ho mem te nha de sair do in te ri or do
Nor des te em bus ca de ou tros cen tros para po der es-
ca par da seca, da fome e da sede.

Sr. Pre si den te, era esse o re gis tro que de se ja -
ría mos fa zer. Que o Mi nis tro Ney Su as su na, que é
nor des ti no, e o Se cre tá rio Na ci o nal de De fe sa Ci vil
co me cem ime di a ta men te a pen sar em como fa zer
para ten tar ame ni zar o so fri men to dos nos sos ir mãos
do in te ri or do Pi a uí e cre io que de ou tros Esta dos do
Nor des te.

Mu i to obri ga do.

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. 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 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, há pou-
cos dias as sis ti, pela CNN, ao pro nun ci a men to do
che fe do De par ta men to de Jus ti ça dos Esta dos Uni-
dos, que acu sa va for mal men te três mem bros das
Farc co lom bi a nas e três bra si le i ros, en tre eles o fa mo -
so Fer nan di nho Be i ra-Mar, de par ti ci pa rem do que
clas si fi ca va de uma cons pi ra ção para ven der dro gas
para os Esta dos Uni dos, bem como de, por meio des-
se co mér cio de dro gas ile ga is, fi nan ci ar a guer ri lha
co lom bi a na pe las Farc.

Então, fi ze ram ques tão de fri sar que, pela pri-
me i ra vez, es ta vam, for mal men te, acu san do mem-
bros das Farc e tam bém três bra si le i ros a elas re la ci o -
na dos. Aliás, é bom lem brar que Fer nan di nho Be i -
ra-Mar foi pre so lá na Co lôm bia. Por tan to, ve jam que
o nar co trá fi co co lom bi a no já está in ti ma men te li ga do
ao nar co trá fi co bra si le i ro e, por tan to, trans na ci o nal.

Na ver da de, se for mos ver mais pro fun da men te, 
isso ocor re em toda a Amé ri ca La ti na e, pos si vel men -
te, com tra fi can tes dos Esta dos Uni dos. Os Esta dos
Uni dos se co lo cam como xe ri fes nes sa his tó ria, mas
são os ma i o res con su mi do res da dro ga. Não ha ve ria
pro du ção se não hou ves se con su mo. No en tan to, o
que nos in qui e ta não é o con su mo ou a si tu a ção da
so ci e da de ame ri ca na, que deve ser uma pre o cu pa -
ção dos ame ri ca nos pri mor di al men te.

Pre o cu pa-nos o evi den te pre pa ro da opi nião pú-
bli ca in ter na ci o nal para uma fu tu ra in ter ven ção dos
Esta dos Uni dos, que, aliás, não será a pri me i ra. Na
Co lôm bia, já há uma in ter ven ção bran ca dos Esta dos
Uni dos por meio do Pla no Co lôm bia. Ini ci al men te, o
Con gres so ame ri ca no apro vou ape nas aju da e as sis -
tên cia para o com ba te ao nar co trá fi co, o que ago ra já
está mu dan do, com a des cul pa de avan çar na ques-
tão mi li tar.

Te nho re pe ti do aqui des ta tri bu na, como ho mem 
da Ama zô nia, que nos de ve mos mi rar no exem plo da
Co lôm bia para evi tar que, ama nhã, haja pre tex to para
in ter ven ção, bran ca ou não, dos Esta dos Uni dos na
nos sa Ama zô nia.
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Ouvi, há pou co, o pro nun ci a men to do Se na dor
Edi son Lo bão, que ci tou exem plos de or ga ni za ções
não-go ver na men ta is que es tão atu an do pri o ri ta ri a -
men te na Ama zô nia e na Re gião Cen tro-Oes te, mas
tam bém no res tan te do Bra sil.

Isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
de ve ria ser pre o cu pa ção ape nas dos Par la men ta res
da Ama zô nia. O Ma ra nhão, Esta do do Se na dor Edi-
son Lo bão, por co in ci dên cia, tem uma si tu a ção pe cu -
li ar: uma par te do Esta do per ten ce ao Nor des te e ou-
tra, qua se a me ta de, per ten ce à cha ma da Ama zô nia
Le gal - que in clui ain da uma par te do Mato Gros so,
além dos ou tros sete Esta dos da Re gião Nor te.

Sr. Pre si den te, tam bém que ro tra zer al guns ou-
tros fa tos que mos tram como pre ci sa mos fa zer uma
aná li se mais am pla, pro cu ran do olhar além das no tí -
ci as, além do que é co lo ca do por al gu mas ins ti tu i ções 
que, de uma ma ne i ra ro mân ti ca, ino cen te men te ou
não, tra tam es sas ins ti tu i ções não-go ver na men ta is -
e até al gu mas or ga ni za ções ile ga is e cri mi no sas,
como as do nar co trá fi co - de uma ma ne i ra com pla -
cen te. Te nho aqui, in clu si ve, uma no tí cia pro du zi da
pela ONG Ami gos da Ter ra, em que uma par te é de di -
ca da à Ama zô nia bra si le i ra. Essa no tí cia foi ti ra da da
Inter net, no dia 21 de mar ço, e diz o se guin te: 

Su í ços de ti dos ten tan do em bar car
cer ca de 500 in se tos ama zô ni cos

Cin co su í ços (...) fo ram pre sos em fla-
gran te, on tem, por agen tes da Po lí cia Fe de -
ral quan do ten ta vam em bar car em um vôo,
com des ti no a São Pa u lo, no Ae ro por to
Inter na ci o nal Edu ar do Go mes [em Ma na us], 
le van do apro xi ma da men te 500 in se tos vo a -
do res, ma ri po sas e bor bo le tas, se gun do
eles cap tu ra dos nas ma tas de Ma na us e de
mu ni cí pi os vi zi nhos.

Eles ale gam, em sua de fe sa, se rem co le ci o na -
do res. Mas, na ver da de, to dos os que es tu dam essa
ma té ria sa bem que é jus ta men te na fa u na e na flo ra 
que es tão vá ri as ma té ri as-pri mas de me di ca men tos
que a in dús tria far ma cêu ti ca am bi ci o na com mu i ta
in sis tên cia e in te res se. Não é por aca so que a Su í ça 
é um dos pa í ses que mais pro du zem me di ca men tos 
no mun do. 

Os su í ços fo ram pre sos e, se gun do o De le ga do
da Po lí cia Fe de ral, se rão en qua dra dos em ar ti go da
Lei dos Cri mes Ambi en ta is.

Ora, é pou co, con si de ran do que eles es tão pra-
ti can do um rou bo con tra a nos sa bi o di ver si da de. De-
ve ría mos ser mais rí gi dos e pe dir o en qua dra men to
em uma le gis la ção mais ri go ro sa. Aliás, es ta mos de-

ven do à Na ção bra si le i ra a apro va ção de uma lei rí gi -
da so bre a bi o pi ra ta ria, que vem sen do pra ti ca da há
mu i to tem po na Ama zô nia.

Te mos uma ou tra no tí cia pro du zi da por essa
ONG, que diz o se guin te: ”Po lí cia Fe de ral apre en de
três qui los de di a man tes em Ro ra i ma“. A Po lí cia Fe-
de ral pren deu um ga rim pe i ro que es ta ria sa in do do
Bra sil – de Ro ra i ma – para a Gu i a na, le van do três qui-
los de di a man tes. E a re gião onde foi pre so é aque la
que inú me ras ONGs que rem trans for mar em uma re-
ser va in dí ge na cha ma da Ra po sa Ser ra do Sol. Para
quem não co nhe ce a re gião, pode pa re cer que essa
área é pe que na; mas, na ver da de, exis te uma dis tân -
cia enor me en tre a re gião da Ra po sa e a re gião da
Ser ra do Sol. E ali, por aca so, só por aca so, lo ca li -
zam-se tal vez as ma i o res ja zi das de di a man tes do
mun do. Só esse ga rim pe i ro es ta va com três qui los de
di a man tes. Esses são aca sos, por tan to, so bre os
qua is pre ci sa mos es tar mu i to aten tos.

Enten do que es sas re ser vas in dí ge nas não po-
dem es tar sen do cri a das com a in ten ção de co lo car
fim, por exem plo, à ex plo ra ção de di a man tes. O Bra-
sil, ten do gran de par te do seu povo pas san do fome,
de ven do uma for tu na de dí vi da ex ter na e in ter na, não
se pode dar ao luxo de não ex plo rar as suas ri que zas
mi ne ra is e as suas ri que zas da bi o di ver si da de. 

Uma no tí cia pu bli ca da no jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, no dia 10 de mar ço, sob o tí tu lo ”Ga rim po ile-
gal dos Cin tas Lar gas: pode ser o fim“, nos dá con ta
de que os ín di os cin tas lar gas, em Ron dô nia, as so ci a -
ram-se com os ga rim pe i ros e es tão ex plo ran do di a -
man tes. Diz a ma té ria: ”Índi os e ga rim pe i ros se uni-
ram para ex plo rar o que tal vez seja a ma i or ja zi da do
mi né rio da Amé ri ca do Sul“.

Tra ta-se, no va men te, de uma ação na Ama zô nia 
que pre ci sa mos ana li sar com cu i da do.

Há tam bém uma ou tra ma té ria, Sr. Pre si den te,
pu bli ca da no jor nal A Crí ti ca, de Ma na us, cujo tí tu lo é:
”Índi os Ma cus fo gem da al de ia te men do Farc“. Ou
seja, são ín di os da Co lôm bia fu gin do para o Bra sil.
Diz a ma té ria: ”Fuga de pelo me nos 190 in dí ge nas da
et nia para a Vila Bit ten court ocor reu há uma se ma na,
após vi si ta ame a ça do ra de guer ri lhe i ros“.

Há, por tan to, tam bém o pro ble ma da pre sen ça
dos guer ri lhe i ros das Farc no ter ri tó rio bra si le i ro, fa-
zen do com que ín di os co lom bi a nos fu jam para o lado
bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, se não es tou en ga na do, o Se na -
dor Luiz Otá vio fez re fe rên cia, em apar te ao Se na dor
Edi son Lo bão, ao que to dos vi mos on tem no Jor nal
Na ci o nal, da Rede Glo bo: uma ONG ofe re cen do
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mais do que o va lor da pro du ção para os agri cul to res
não plan ta rem soja. Ou seja, uma ação re al men te or-
ques tra da, em que, como dis se o Se na dor Edi son Lo-
bão em seu dis cur so, uma ver da de i ra tro pa de cho-
que dos in te res ses eco nô mi cos in ter na ci o na is que-
rem não só es te ri li zar as ri que zas mi ne ra is, as ri que -
zas da nos sa bi o di ver si da de, mas tam bém im pe dir
até a pro du ção agrí co la de áre as já agri cul tá ve is, já
ex plo ra das. Não se tra ta mais de es tar des ma tan do
ou de pre dan do. Ou seja, o agri cul tor está re ce ben do
ofer ta de di nhe i ro para não plan tar em áre as que já fo-
ram plan ta das.

Por tan to, é pre ci so que não só nós, da Ama zô -
nia, mas o Bra sil todo – re pi to –, es te ja mos aten tos e
de nun ci e mos es sas co i sas. Os ci da dãos da Re gião
Sul, Su des te, en fim, os ho mens e mu lhe res des te
Bra sil, cu jos Esta dos têm um de sen vol vi men to in ve já -
vel, não de vem pen sar que a Ama zô nia não é um pro-
ble ma de to dos os bra si le i ros. A Ama zô nia re pre sen ta 
60% do ter ri tó rio na ci o nal.

Exis tem no tí ci as – que já te ri am sido ”des men ti -
das“ - de que, nas es co las dos Esta dos Uni dos, já se
en si na Ge o gra fia mos tran do o Bra sil sem a Ama zô nia 
e sem o Pan ta nal mato-gros sen se, co lo can do-os
como per ten cen tes a uma área in ter na ci o nal. O Bra sil 
se ria so men te o Nor des te, o Su des te e o Sul.

Apren di, des de mu i to pe que no, com meus pais,
que ”onde há fu ma ça, há fogo“. Há mu i tos in dí ci os e
mu i tas com pro va ções de que re al men te es ta mos
sen do rou ba dos na Ama zô nia e em al guns pon tos do
Cen tro-Oes te. Mas o que se está fa zen do?

Insti tu í mos, aqui, uma CPI das ONGs, como
men ci o nou o Se na dor Edi son Lo bão, da qual te nho a
hon ra de ser o Pre si den te. Já te mos, pela pri me i ra
vez no Bra sil, um le van ta men to, em bo ra pre li mi nar,
de quan tas ONGs exis tem no Bra sil. Mas ain da que-
re mos sa ber como elas atu am, como são fi nan ci a das
e para que es tão aqui.

Como diz aque le di ta do, ”quan do a es mo la é
gran de, o san to des con fia“. Ora, se há al guém in te -
res sa do em pa gar para o agri cul tor não tra ba lhar, se
há gen te in te res sa da em vir da Su í ça ca çar bor bo le -
tas na Ama zô nia e le var 500 es pé ci mes di fe ren tes de
in se tos, dá para des con fi ar.

Po rém, o mais ab sur do, Sr. Pre si den te, é que ór-
gãos do Go ver no Fe de ral es te jam co ni ven tes com a
ação des sas ONGs, in clu si ve re pas san do re cur sos
para elas. Embo ra as or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is não per ten çam ao Go ver no, como o pró prio nome
diz, pas sa ram a re ce ber re cur sos do Go ver no. Por
exem plo, o Mi nis tro José Ser ra de i xou a sa ú de in dí ge -
na nas mãos das ONGs. Ini ci al men te, ti rou a fun ção

da Fu nai pas san do-a para a Fu na sa e, de po is, ter ce i -
ri zou-a, en tre gan do mi lhões de re a is nas mãos de
ONGs cons ti tu í das por meia dú zia de pes so as que,
às ve zes, não têm qua li fi ca ção al gu ma para pres tar
as sis tên cia mé di ca, odon to ló gi ca e sa ni tá ria àque las
po pu la ções. É pre ci so es cla re cer essa si tu a ção. 

O pior é a co ni vên cia do Go ver no Fe de ral, que
as su me uma po si ção de en tre guis mo. O Bra sil é ape-
nas uma na ção, a Na ção bra si le i ra. Vá ri as et ni as for-
ma ram o povo bra si le i ro: os ín di os, os ne gros, e os
não ín di os e não ne gros, que são os des cen den tes
dos eu ro pe us que vi e ram para cá. Des sa mis ci ge na -
ção, sur giu a Na ção bra si le i ra. 

No en tan to, de uns tem pos para cá, mo vi men tos 
co man da dos por es sas ONGs te i mam em fa zer duas
co i sas. Pri me i ro, sob a fal sa ban de i ra de pre ser var os
cos tu mes dos ín di os, que rem que eles vol tem a fa lar
idi o mas que fa la vam na épo ca em que Ca bral che gou
aqui. Ora, nes te mun do glo ba li za do, fa lar por tu guês já
não vale qua se nada! Quem se co mu ni ca em por tu -
guês nes te mun do? Ape sar de ser mos uma Na ção
com 170 mi lhões de ha bi tan tes e de Por tu gal e ou tros
pa í ses fa la rem a lín gua por tu gue sa, a pri me i ra lín gua
no mun do é o in glês. Quem não se co mu ni ca em in-
glês, não avan ça em qua se nada. Mas es sas ONGs,
que são em sua ma i o ria de ori gem es tran ge i ra, te i -
mam em fa zer que a ma i o ria das et ni as in dí ge nas fale
sua lín gua ori gi nal. 

Em se gun do lu gar, in sis tem em cha mar es sas
tri bos de na ção, cri an do uma es pé cie de apart he id
no Bra sil, frag men tan do a Na ção bra si le i ra.

Há al guns dias, pro tes tei con tra um en car te,
uma pro pa gan da que vi nha sen do di vul ga da pela Ele-
tro nor te. Esse ór gão fez um con vê nio com a Fu nai e
cri ou o Pro gra ma Wa i mi ri Atro a ri – nome de um gru po 
in dí ge na do sul de Ro ra i ma e no ro es te do Ama zo nas.
E ve jam como é o tí tu lo: ”Uma Na ção Vol ta a Nas cer“.
O en car te, de mu i to boa qua li da de, vi nha sen do in se -
ri do na mí dia, em pu bli ca ções re ce bi das por to dos
nós, Se na do res e De pu ta dos, e, ob vi a men te, dis tri bu -
í do em ou tros lu ga res. Por tan to, a Ele tro nor te, um ór-
gão fe de ral – e em ba i xo do tex to está es cri to Mi nis té -
rio de Mi nas e Ener gia, Ele tro brás, Ele tro nor te e Go-
ver no Fe de ral –, ad mi te a exis tên cia de uma na ção
den tro do País.

Ora, Sr. Pre si den te, com todo esse cal do de cul-
tu ra exis ten te e no tí ci as de guer ri lhe i ros, nar co trá fi co,
ex plo ra ção de re ser vas in dí ge nas no País, es ta rá
dado o pre tex to para que, ama nhã, haja uma in ter -
ven ção no Bra sil da ONU – leia-se Esta dos Uni dos,
que é quem, na ver da de, co man da este mun do e in-
ter vém em pa í ses como o Ku wa it, o Afe ga nis tão, in-
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de pen den te men te da ONU que rer ou não. Esta mos
de i xan do uma por ta es can ca ra da para que a Ama zô -
nia, ama nhã, de fato, não seja bra si le i ra.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – V. Exª me
per mi te um apar te? 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) -
Com mu i to pra zer, que ro ou vir o Se na dor Luiz Otá vio,
do Pará.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, vou uti li zar o me nor tem po pos-
sí vel. Qu e ro, ape nas, re for çar o seu pon to de vis ta e
apo iá-lo com re la ção à CPI das ONGs. Não te nho
nada con tra as ONGs, não te nho pre con ce i to con tra
os ”on gue i ros“. Mas a ma té ria do Jor nal Na ci o nal de
on tem a res pe i to da ONG Fo cus, que pa gou para um
pro du tor bra si le i ro R$10 mil para fi car em casa e não
pro du zir soja para ex por ta ção, co lo cou V. Exª, Pre si -
den te da CPI das ONGs, com a faca e o que i jo na
mão, ou seja, deu o mo ti vo para que a CPI seja ins ta -
la da. De ve mos con vi dar o Mi nis té rio Pú bli co, o Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra, a Po lí cia Fe de ral, a pró pria mí dia
bra si le i ra como um todo, para que seja es cla re ci da
essa no tí cia. Inclu si ve, o re pre sen tan te da Fo cus, ou-
vi do na ma té ria jor na lís ti ca da Rede Glo bo, não ne-
gou nada; ao con trá rio, dis se que era um fato nor mal
uma ONG in ter na ci o nal – essa é ame ri ca na – tra zer
seus re cur sos para cá para que bra si le i ros não pro du -
zam soja. E o agri cul tor dis se: já que vai so brar soja,
por que não a en tre ga mos a essa quan ti da de enor me
de pes so as mal nu tri das não só do Bra sil mas do
mun do todo? Este é o meu aler ta a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) -
Se na dor Luiz Otá vio, agra de ço mu i to o apar te de V.
Exª. Devo di zer a V. Exª que a CPI das ONGs está fun-
ci o nan do, ape sar das di fi cul da des que tem en con tra -
do de vi do aos tu mul tos e even tos ocor ri dos no Se na -
do nos úl ti mos tem pos. Inclu si ve, já de tec ta mos al-
guns fa tos im por tan tes. 

O Vice-Pre si den te de uma ONG de no mi na da
Co o pe rin dio – o nome é até su ges ti vo, Co o pe ra ti va
dos Índi os –, de São Ga bri el da Ca cho e i ra, no Ama-
zo nas, foi pre so pela Po lí cia Fe de ral trans por tan do
uma to ne la da de ame tis ta, uma pe dra pre ci o sa de
alto va lor, e 300 qui los de tan ta li ta, um mi ne ral no bre
de ter ce i ra ge ra ção. Esse é um fato pro va do, ma te ri a -
li za do pela apre en são dos mi né ri os. 

Uma ou tra ONG, co man da da por um es co cês,
um ita li a no e um ar gen ti no, com prou ir re gu lar men te
174 mil hec ta res em Ri be i ri nhos, no sul do meu Esta-
do, cu ri o sa men te re gis tra dos no Esta do do Ama zo -
nas, num car tó rio que es ta mos in ves ti gan do.

Nes ta úl ti ma se ma na, ou vi mos o de po i men to da
Pre si den te da ONG Nú cleo para Pro te ção dos Por ta -
do res de Cân cer – por si nal, uma ONG com ob je ti vo
no bre. Mas o que está por trás dis so? Uma de nún cia,
con fir ma da pela Pre si den te, de que um la bo ra tó rio in-
ter na ci o nal es ta va pa gan do a essa ONG para que ela
fi zes se uma es pé cie de pres são jun to ao Mi nis té rio da
Sa ú de não só para re gis trar o me di ca men to no Bra sil
como para per mi tir o rá pi do an da men to des se pro ce -
di men to de re gis tro. Nes se caso, está en vol vi do aque-
le fa mo so lo bis ta que está sen do in ves ti ga do no Mi-
nis té rio da Sa ú de.

Se na dor Luiz Otá vio, pre ci sa mos de que to dos
se in te res sem pela CPI. Peço a V. Exª que so li ci te a
pre sen ça mais in ten sa do re pre sen tan te do seu Par ti -
do na CPI. Ela fará, re al men te, um raio X des sa si tu a -
ção e in di ca rá os ca mi nhos a se rem se gui dos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – V.Exª
me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, ape sar do aler ta de V. Exª, gos ta ria
de ou vir o apar te do Se na dor La u ro Cam pos. 

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No bre 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, pres tei mu i ta aten ção
nes sa im por tan te ex po si ção de V. Exª e gos ta ria de
apro ve i tar a opor tu ni da de para ten tar co lo car meu
pon to de vis ta a res pe i to de uma ques tão que, re al -
men te, é mu i to di fí cil de ser com pre en di da. Em uma
de ter mi na da oca sião, os Mi nis tros da Su pre ma Cor te
dos Esta dos Uni dos co lo ca ram-se em uma po si ção
mu i to pa re ci da com essa, de re a ção con tra as me di -
das do Go ver no Ro o se velt, que con sis ti am em pa gar
os fa zen de i ros para que não plan tas sem. Isso ocor-
reu nos Esta dos Uni dos, em 1933, e a Su pre ma Cor-
te, com ex ce ção de três Mi nis tros – o Mi nis tro Lo ren -
zo foi um de les –, jul ga va a fa vor do Go ver no de Ro o -
se velt. Os de ma is con si de ra vam in cons ti tu ci o nal essa
do a ção de di nhe i ro para que não se plan tas se. O
ques tão aqui é a se guin te: te mos um Bra sil cujo pro-
ble ma é a in su fi ciên cia de ca pi tal e de pro du ção, e um
ou tro em que há ex ces so de pro du ção. A soja está
sen do pro du zi da em ex ces so e, ob vi a men te, como o
con su mo do mer ca do in ter no é mu i to re du zi do, ela é
des ti na da, em gran de par te, à ex por ta ção, o que vai
oca si o nar gran des pro ble mas aos pa í ses im por ta do -
res. Eles te rão que pa gar lá para com prar e ar ma ze -
nar, como Ge tú lio fez aqui cer ta vez com o café –
com prou café e jo gou-o no mar, pois não ha via quem
o con su mis se. O pro ble ma do ca pi ta lis mo aca ba sen-
do o ex ces so de pro du ção em re la ção à in su fi ciên cia
e à po bre za do con su mo. De modo que es ta mos di an -
te de dois pro ble mas mu i to ex pres si vos para es cla re -
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cer essa du a li da de. Pa re ce-me que essa ONG que
está pa gan do para que não se plan te soja deve ser
es ta tal. Ela re ce be di nhe i ro e re a li za aqui lo que é em
par te re sul ta do de um pro ces so an ti go, que faz que os
em prés ti mos ex ter nos, os es tí mu los ex ter nos, o di-
nhe i ro que vem de fora seja uti li za do para des vi ar a
ca pa ci da de pro du ti va do Bra sil, a fim de que o País
não con cor ra com os pro du tos in dus tri a is de seu país
de ori gem. Então, lá, em pres tam para ir ri gar mos, para
fa zer mos pon tes, para plan tar mos. E es ses em prés ti -
mos ex ter nos, es ses es tí mu los para nos des vi ar da
in dús tria e nos li mi tar à agri cul tu ra fez com que ela se
de sen vol ves se a um ní vel tão gran de que o mer ca do
in ter no não con se gue ab sor ver a pro du ção, e a ex-
por ta ção tam bém en con tra inú me ros pro ble mas lá
fora. De modo que pa ra be ni zo V. Exª por tra tar des ses 
pro ble mas, que são mu i to pre o cu pan tes. Eu mes mo
as si nei o pe di do para aber tu ra da CPI das ONGs, por-
que pen so que tudo deve ser exa mi na do. Esse acom-
pa nha men to que V. Exª está fa zen do é mu i to im por -
tan te e eu gos ta ria ape nas de co lo car a mi nha po si -
ção di an te des se pro ble ma que con fun de mu i ta gen-
te. Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so 
es ta va na Ale ma nha, pas se an do de avião com Schro-
e der, per gun tou-lhe que plan ta ção era aque la lá em-
ba i xo. Schro e der dis se-lhe: ”Aqui lo é col za“. ”Como
fun ci o na isso?“, per gun tou-lhe Fer nan do Hen ri que.
Schro e der dis se-lhe que o go ver no man da va o di nhe -
i ro e não man da va exa mi nar, não man da va fis ca li zar
co i sa ne nhu ma. Assim, tam bém lá a agri cul tu ra, a
plan ta ção de col za ti nha che ga do a um ní vel tão ele-
va do que já es ta va oca si o nan do pro ble mas. Nos
Esta dos Uni dos, por exem plo, o ex ce den te agrí co la
ge ral men te é com pra do pelo go ver no e ar ma ze na do.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – No Alas-
ca.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No
Alas ca tam bém. Assim, é me lhor não plan tar do que
plan tar, co lher, com prar, pa gar para tudo, para de po is
ar ma ze nar e a pro du ção apo dre cer. Esse é um pro-
ble ma que cedo ou tar de apa re ce na eco no mia ca pi -
ta lis ta. Nós não es ta mos acos tu ma dos com ele. Por
isso es tra nha mos quan do ele acon te ce. O pro ble ma
do ca pi tal é o pró prio ca pi tal, o ca pi tal mer ca do ria ex-
ce den te. Peço des cul pas a V. Exª por ter me ex ce di do
no tem po de ter mi na do para um apar te. Mu i to obri ga -
do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, que ro en cer rar meu pro nun ci a men -
to, já que ex ce di o tem po re gu la men tar, fa zen do um
re no va do ape lo não só ao Se na do, não só à Câ ma ra
dos De pu ta dos, ao Con gres so Na ci o nal, mas a to das

as for ças des te País, para que não fa ça mos ou vi dos
mou cos ou olhos ce gos para o que está aí acon te cen -
do. Que pos sa mos re al men te to mar uma ati tu de nes-
te mo men to da his tó ria bra si le i ra, a fim de que ama-
nhã não nos ar re pen da mos ao ver que o co lo ni a lis mo
mo der no, exer ci do ago ra não por meio da vin da de
ca ra ve las e si mi la res, como dis se o Se na dor Edi son
Lo bão, mas por meio des sa ver da de i ra tro pa de cho-
que dos in te res ses in ter na ci o na is, re pre sen ta da por
mu i tas des sas ONGs, vem para rou bar o nos so pa tri -
mô nio.

Qu e ro tam bém de i xar uma fra se fi nal: não te nho 
pre dis po si ção con tra ne nhu ma ONG, até por que, em
tese, per ten ço a duas ONGs. Uma de las é a Igre ja
Ca tó li ca, na qual sou, pelo me nos, ba ti za do; a ou tra é
a ma ço na ria. Então, não en ten do que as ONGs em si
se jam ma lé fi cas, mas pre ci sa mos se pa rar o joio do
tri go. E é esse o pa pel que a CPI das ONGs do Se na -
do quer fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
(Pa u sa.)

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.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten ta rei ser bas-
tan te bre ve. 

Espe rei, com uma cer ta an si e da de, o pro nun ci -
a men to do Pre si den te Sar ney, e ouvi com ad mi ra ção
e uma cer ta, por que não di zer, per ple xi da de o pro-
nun ci a men to que S. Exª fez dias atrás des ta tri bu na. 

Con si de ro que o pro nun ci a men to do Pre si den te
Sar ney foi um dos mo men tos mais im por tan tes que
vi ve mos nes ta Casa. Entre tan to, pa re ce-me que a im-
pren sa tra tou o dis cur so de S. Exª, qua se sem pre –
qua se to dos os gran des jor na is –, com um cer to des-
pre zo, par ti pris, go ver nis mo cha pa bran ca que a in-
va diu, e que, por tan to, faz com que os ou vi dos mou-
cos se re cu sem a es cu tar pro nun ci a men tos tão ra ros, 
com a im por tân cia e o con te ú do da que le, um ver da -
de i ro li be lo con tra uma si tu a ção que vem se agra van -
do a cada dia.

Se o Pre si den te Sar ney não fez, como dis se S.
Exª, a de fe sa de sua fi lha, pa re ce-me que fez mu i to
mais do que isso. Pre ten dia S. Exª – e ex pres sa men te
ex ter nou isso em seu dis cur so – de fen der o su pe dâ -
neo do Esta do bra si le i ro, da de mo cra cia bra si le i ra,
das ins ti tu i ções na ci o na is, que S. Exª, com mu i ta ra-
zão, con si de rou ame a ça das. Apon tou os in dí ci os ou
as pro vas de que re al men te a de mo cra cia bra si le i ra,
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aqui lo que res ta dela hoje, está cada dia mais ame a -
ça da.

Des se modo, o Pre si den te Sar ney não fa lou
como pai – ou não fa lou prin ci pal men te como um pai
–, mas fa lou como um es ta dis ta, fa lou com as res pon -
sa bi li da des que tem. E, pelo que sei e per ce bi, pois
acom pa nho o no ti ciá rio a seu res pe i to, S. Exª está
com a sa ú de bas tan te aba la da. Este ve re cen te men te
hos pi ta li za do por duas ve zes e – li nos no ti ciá ri os,
mas não vi con fir ma ção –, em uma ter ce i ra vez, te ria
ido aos Esta dos Uni dos para tra tar da sa ú de. Per ce bi
isso, pois te nho o há bi to de me co lo car no lu gar das
pes so as, de pro cu rar ana li sar a si tu a ção sen tin do
aqui lo que as pes so as que devo jul gar e ob ser var es-
tão pas san do.

Há mu i to tem po, che guei à con clu são de que
quem en ten de per doa. Qu an do en ten de mos o pró xi -
mo, quan do pas sa mos para den tro de sua pele, de
sua his tó ria, de sua sen si bi li da de, de seus pro ble mas, 
de suas agru ras, nós per do a mos. Aque les que têm a
vir tu de do en ten di men to e do per dão, ob vi a men te,
tra zem con si go um pou co de san ti da de e tam bém
uma gran de sa be do ria, por que en ten dem o pró xi mo e
com ele se iden ti fi cam.

Mu i tos não po dem fa zer o que fiz na que la tar de
aqui, no Se na do Fe de ral. Mas eu, que te nho 73 anos
de ida de – so fri dos 73 anos de ida de –, sei quão di fí cil 
deve ter sido para S. Exª fa zer aque la ex po si ção, uma
ex po si ção lon ga. Alguns jor na is re cla ma ram que foi
mu i to lon ga. Quem me dera que as ex po si ções lon gas 
que, às ve zes, es cu ta mos aqui ti ves sem aque le ní vel,
aque le es to fo e aque la acen dra da pre o cu pa ção de fa-
zer um li be lo con tra a cor rup ção que im preg na e con-
ta mi na a so ci e da de bra si le i ra em vá ri os ní ve is, con-
cen tran do-se prin ci pal men te no ní vel po lí ti co.

Não te nho dú vi da de que o que foi tra zi do a esta
Casa pelo ex-Pre si den te José Sar ney é o re sul ta do
de uma ca mi nha da mu i to lon ga que S. Exª tri lhou du-
ran te a sua vida, de uma pre o cu pa ção que o im pe de
de fa zer aqui lo que gos ta ria de fa zer. Como é bom tra-
ba lhar na qui lo de que se gos ta, fa zer o que se gos ta.
É mais leve, é mais su a ve, é mais re a li za dor. No en-
tan to, S. Exª teve que de i xar a sua li te ra tu ra, que es-
co lheu como com pa nhe i ra para o res to da vida, e vir
ao Se na do Fe de ral fa lar so bre as sun tos que são mu i -
to pe sa dos para a sua si tu a ção.

Foi um pro nun ci a men to sem apar tes, como se
to dos com pre en dês se mos es sas di fi cul da des do ora-
dor.

Não que ro en trar no mé ri to do pro ble ma. Pa re -
ce-me que a ex po si ção aqui fe i ta ten ta de mons trar
que o pro ces so ele i to ral que es ta mos ini ci an do será

tra va do qua se que num cam po de ba ta lha. A éti ca po-
lí ti ca já nos aban do nou, está cada vez mais ra re fe i ta.
E, em bo ra da boca para fora, seja fre qüen te ou vir mos 
fa lar na éti ca, re al men te nun ca vi um de ba te so bre o
sig ni fi ca do da éti ca e da éti ca po lí ti ca nes ta Casa.

Nes se sen ti do, per ce bi no dis cur so do Pre si den -
te José Sar ney essa pre o cu pa ção com o res ta be le ci -
men to de cer tas nor mas éti cas mí ni mas para que o
Esta do de Di re i to e a de mo cra cia ele i to ral – tão pre-
cá ria em nos so País hoje, como sem pre – pos sam so-
bre vi ver. E, ob vi a men te, sem a de mo cra cia po lí ti ca e
ele i to ral, a de mo cra cia ma i or, a ga ran tia dos di re i tos
hu ma nos, o res pe i to para com o pró xi mo, o de se jo de
pro te ger e res pe i tar a vida dos ci da dãos e da na tu re -
za, esse con te ú do éti co vai aban do nan do, cada vez
mais, o nos so País, o nos so Bra sil, a nos sa so ci e da -
de.

Não te nho dú vi da al gu ma de que, de ar ra nhão
em cor te, de ofen sa es que ci da e anes te si a da por
uma mí dia que de for ma, trans for ma, pela re pe ti ção,
con se gue-se im por à so ci e da de aque la vi são par ci al
e ide o ló gi ca de uma ins ta bi li da de fan tás ti ca que
muda a cada se ma na. Enquan to, no Bra sil, é afir ma -
da uma tese, lá fora, no dia se guin te, em ou tro país, a
tese é di fe ren te.

Para per ple xi da de nos sa, por qua tro ve zes, o
Pre si den te dis se que é men ti ro so. E ano tei as qua tro
ve zes, por que não acre di tei na qui lo que es ta va es cu -
tan do.

Qual é o exem plo que o Pre si den te deve dar à
so ci e da de que pre si de? Os jo vens, em seus de va ne i -
os, em seus mo men tos de iden ti fi ca ção para for mar
suas per so na li da des, em seus mo men tos de iden ti fi -
ca ção com a au to ri da de, mu i tos de les pen sam, nar ci -
sis ti ca men te, em ser Pre si den te da Re pú bli ca um dia.

Que exem plo par te de uma au to ri da de bra si le i ra 
que en tre ga –- e as con tas es tão aí para com pro var
isso –- gran de par te da ri que za e do sa cri fí cio na ci o -
nal ao FMI e aos ban que i ros in ter na ci o na is e que de i -
xa a taxa de ju ros grim par a 49% ao ano e se van glo -
ria quan do esta é re du zi da a 18,7% ao ano, como
está ago ra, mas que ain da é a ma i or do mun do? Que
éti ca é essa? A éti ca dos ban que i ros, a éti ca dos agi o -
tas?

Ve mos a cada mo men to que ou tras rup tu ras pe-
ri go sas es tão sen do fe i tas, por que, quan do se per mi -
te que o voto se trans for me em mer ca do ria, que o
voto seja com pra do e ven di do, que os quar téis ele i to -
ra is se jam bom bar de a dos com bom bas mo ne tá ri as,
par ti das lá de cima, é ób vio que a cons ciên cia co le ti va 
não tem po der al gum para es co lher le gi ti ma men te os
seus re pre sen tan tes. E, até hoje, nada de con cre to foi
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fe i to para ape nar es sas con du tas, para co i bir a exis-
tên cia de ex ces sos de cam pa nha, de so bras de cam-
pa nha – o ca i xa dois abas te ce as cam pa nhas ele i to -
ra is.

Não de ve mos es pe rar que o Bra sil che gue ao
pon to a que che gou, por exem plo, um país que um dia
foi mo de lar: os Esta dos Uni dos. Na úl ti ma ele i ção, vi-
mos que as gran des em pre sas, as gran des in dús tri as
bé li cas e es pa ci a is, os gran des for ne ce do res do go-
ver no, in clu si ve a Enron –- que fa liu há pou co tem po,
no ma i or es tou ro da his tó ria eco nô mi ca da que le país
–-, to das elas são for ne ce do ras de cam pa nha. Obvi a -
men te, quem for ne ce di nhe i ro para cam pa nha quer
re ce ber algo em tro ca. Vi ve mos em uma so ci e da de
mer can ti lis ta. Nin guém dá nada de gra ça. Esta mos
fin gin do que não está acon te cen do nada, que esse
não pode ser o ca mi nho para se con so li dar uma ver-
da de i ra e dig na de mo cra cia.

Fi quei re al men te ad mi ra do quan do o Pre si den te 
José Sar ney mos trou al guns de ta lhes no seu pro nun -
ci a men to que eu não co nhe cia, que eu ig no ra va. S.
Exª tem uma ca pa ci da de de in for ma ção, um uni ver so
de vi são e de per cep ção mu i to ma i or do que o meu.
Eu não sa bia que al guns fa tos que ele trou xe à ba i la
ti nham ocor ri do no Bra sil. Co nhe cía mos fa tos que fo-
ram con fes sa dos e que fi ca ram im pu nes. Sa bía mos
que, em cer to mo men to, para a sua re e le i ção in cons -
ti tu ci o nal na que la oca sião, ele uti li zou R$200 mil para
a com pra de vo tos por in ter mé dio do seu sa u do so
ami go Sér gio Mot ta.

Por duas ve zes, ele de cla rou: ”Vou aca bar com
as re la ções pou co as sép ti cas com o Con gres so Na ci -
o nal“. Re la ções pou co as sép ti cas! Re la ções su jas!
Isso foi con fes sa do duas ve zes, por que ele tor nou a
re pe tir os mes mos atos pou co as sép ti cos e pe diu
des cul pas pela pou ca as sep sia des sa re la ção com o
Le gis la ti vo, que ele des pre za, por que sabe re al men te 
qual é a re la ção pou co as sép ti ca que ele tem com o
Le gis la ti vo.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Inter rom po o meu pro nun ci a men to para ou vir, com
mu i to pra zer, o apar te do no bre Se na dor do Rio Gran-
de do Sul, que sem pre vem a esta Casa nos en si nar.
O Se na dor Pe dro Si mon é um re per tó rio de ex pe riên -
cia e de me mó ria da qui lo que há de mais im por tan te
na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra re cen te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – No meio
des se im por tan te pro nun ci a men to, V. Exª traz as de-
cla ra ções da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney, que dis-

se que o di nhe i ro en con tra do em sua em pre sa se ria
uti li za do no iní cio da sua cam pa nha. O Pre si den te
Sar ney, quan do es te ve na tri bu na, dis se que quem
de ve ria ex pli car esse epi só dio era o Sr. Mu rad. Ago ra
a can di da ta diz que sa bia que aqui lo era di nhe i ro de
cam pa nha e que isso não é cri me. To dos sa be mos
que, pela le gis la ção ele i to ral, só se pode ini ci ar co le ta
de di nhe i ro de cam pa nha após o can di da to es tar re-
gis tra do na Jus ti ça Ele i to ral. Não hou ve nem a con-
ven ção, que ocor re rá em ju nho. Só de po is da con ven -
ção e do re gis tro da can di da tu ra é que se pode ini ci ar
a bus ca pelo di nhe i ro da cam pa nha. La men ta vel men -
te, a Go ver na do ra diz a ver da de – e, nes se pon to,
con cor do com S. Exª –- quan do afir ma que isso é uma
ro ti na no Bra sil e que é ci nis mo, é hi po cri sia di zer o
con trá rio. Des gra ça da men te, isso é ver da de! No bre
Se na dor La u ro Cam pos, par ti ci pei de co mis sões de
in qué ri to que tra ta ram des sa ma té ria. A CPI que in-
ves ti gou as de nún ci as do Pe dro Col lor con tra o PC
Fa ri as, que re sul tou no im pe ach ment do Fer nan do
Col lor, mos trou que toda a cor rup ção que hou ve no
Go ver no Col lor co me çou na cam pa nha po lí ti ca. O Sr.
PC Fa ri as fa zia chan ta gem com as em pre sas, para
con se guir di nhe i ro para a cam pa nha. Qu an do eu era
Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, o Sr. Col lor me
con vi dou para ser seu vice. Ana li sei a si tu a ção, pro cu -
rei sa ber quem era esse Col lor, o que ele que ria, e al-
guns em pre sá ri os do Rio Gran de do Sul me dis se ram
que ha via pes so as que fa la vam em nome dele, pe din -
do di nhe i ro para a sua cam pa nha: ”Se tu me de res um
de ter mi na do va lor, du ran te todo o meu go ver no não
ha ve rá fis ca li za ção; se tu me de res esse va lor e ain da
mais, te rás apo io, es tí mu lo e di nhe i ro para o go ver -
no“. A CPI que tra tou dos anões do Orça men to, dos
Par la men ta res com pro me ti dos com as emen das or-
ça men tá ri as, ve ri fi cou que tudo ocor ria na cam pa nha
ele i to ral. As em pre sas pro cu ra vam os Par la men ta res
e da vam di nhe i ro para cam pa nha em tro ca de emen-
da no Orça men to, vi san do a es co las, hos pi ta is, es tra -
das, seja lá o que for. Era essa a tro ca. E, evi den te -
men te, não ha via pes qui sa, não ha via es tu do do Mi-
nis té rio, não ha via co i sa ne nhu ma. A cor rup ção, para
o Par la men to, co me ça va na cam pa nha ele i to ral.
Então, essa é uma re a li da de. Dis se o ex-pre si den te
do Ba me rin dus, que foi te sou re i ro da cam pa nha do
Se nhor Fer nan do Hen ri que, que aque la afir ma ti va do
Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães a res pe i to dos cin co mi-
lhões - o ex-Pre si den te do Ba me rin dus dis se para
mim, aqui, quan do era Se na dor - ti nha re al men te
acon te ci do, como dis se que ti nha ha vi do so bra de
cam pa nha. S. Exª mes mo dis se que ti nha ha vi do so-
bra de cam pa nha. Por ou tro lado, ve ri fi ca mos que isso
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é um pro ble ma de todo dia. O PSDB não quis a mi nha
CPI dos Cor rup to res por que apa re ce ri am lá as ver-
bas de cam pa nha das em pre sas que for ne ce ram .Di-
zem até que o PT não quis, ou me lhor, não teve mu i ta
gar ra, não se es for çou nes se sen ti do, por que lá apa-
re ce ria uma gran de em pre sa da Ba hia, uma em pre i -
te i ra, dan do di nhe i ro tam bém para o Lula, do PT. Re-
pa rem que, se não mu dar mos isso, se não cri ar mos
um es ti lo no sen ti do de aca bar com isso, não va mos
adi an te. Fui o pri me i ro Par la men tar que apre sen tou
um pro je to para cri ar o fi nan ci a men to pú bli co de cam-
pa nha. No iní cio, re ce bi um bom bar de io. O que re ce bi
de car tas e men sa gens: ”Mas vo cês são uns vi ga ris -
tas, rou bam o tem po in te i ro e ain da que rem di nhe i ro
para fa zer cam pa nha?“ Eu, aos pou cos, ex pli quei:
”Vo cês es tão en ga na dos. Não é por que o di nhe i ro é
pú bli co que ha ve rá mais ou me nos rou bo. É que, sen-
do o di nhe i ro pú bli co, te re mos mais con di ções de fis-
ca li zar, de con tro lar, de ori en tar, de fa zer com que as
co i sas exis tam“. V. Exª sa li en tou bem: nos Esta dos
Uni dos, é um es cân da lo o que tem acon te ci do, mas
não sei se V. Exª re pa rou que, há cin co dias, o Con-
gres so ame ri ca no vo tou uma lei al te ran do isso. A par-
tir da pró xi ma ele i ção para Pre si den te, nos Esta dos
Uni dos, as em pre sas te rão que di zer quan to de ram;
vão ter que re gis trar. A so ci e da de terá co nhe ci men to
de quan to e para quem a em pre sa deu. Lá mes mo, re-
co nhe ce ram que, na úl ti ma ele i ção, as fá bri cas de ar-
ma men to ga ran ti ram a ele i ção de Ge or ge Bush e ti ve -
ram como res pos ta essa ação que ele está ten do
como Pre si den te da Re pú bli ca. Hoje, o Par la men to
re co nhe ce que isso é um ab sur do e vo tou uma le gis -
la ção para que as ver bas se jam co nhe ci das por toda
a so ci e da de. É por isso que, em meio a tudo isso, nes-
se qua dro do lo ro so e cru el, ve ri fi ca mos, pe los dis cur -
sos do meu que ri do ami go Artur da Tá vo la - bri lhan te,
ex cep ci o nal men te bri lhan te, com a sua com pe tên cia
e com a sua ca pa ci da de - e do Sr. Se na dor José Sar-
ney, que, em mu i tos ca sos, os dois ti nham ra zão. Quer
di zer, na ver da de, am bos fi ze ram be lís si mos dis cur sos.
Qu an do o Se na dor Sar ney fa lou da for ma como en tra -
ram no Ma ra nhão, S. Exª ti nha mu i ta ra zão; mas quan do 
o Se na dor Artur da Tá vo la dis se que S. Exª não ex pli cou 
de onde veio o di nhe i ro, tam bém ti nha ra zão. Mu i to obri-
ga do e des cul pe o apar te lon go.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Agra de ço mu i to a con tri bu i ção de V. Exª, sem a qual o
meu dis cur so não te ria o sen ti do com ple to e ele va do
que V. Exª em pres tou-lhe.

Re al men te, o tema é mu i to lon go. Pa re ce-me
que es ta mos numa so ci e da de – já fiz um dis cur so so-
bre isso – cujo nú cleo, a cel lu la ma ter, de i xou de ser

a fa mí lia, de i xou de ser aque las tra di ci o na is es tru tu -
ras e for ma ções que co nhe ce mos, para ser a Má fia.
Não há nada mais pa re ci do com a es tru tu ra atô mi ca
da so ci e da de bra si le i ra mo der na do que a Má fia. Pa-
re ce-me que a éti ca se es fa ce la - tal como acon te ce
na Ndrang he ta ou numa má fia qual quer – para se
trans for mar numa omer tá, num có di go de au to pro te -
ção, ri go ro so e vi o len to, sen do as sas si na do quem o
rom pe. A Má fia tem uma for ça co er ci ti va enor me e a
im põe a seus mem bros.

No Bra sil, há uma las si dão. Os ban di dos co me -
çam até mes mo a im por re gras à po lí cia e à so ci e da -
de, de ter mi nan do, por exem plo, quan do o co mér cio
de ver abrir ou fe char suas por tas, me tra lhan do e
bom bar de an do de le ga ci as e pré di os da Jus ti ça.
Assim, sa be mos mu i to bem, cri a mos uma so ci e da de
em que, de um lado, exis te a de gra da ção da fome, do
de sem pre go e da in di fe ren ça da ou tra clas se, que
tem uma ou tra for ma de de gra da ção e de cor rup ção.
Mas a for ma ma fi o sa de or ga ni za ção e de for ma ção
des ses gru pos é a mes ma.

Infe liz men te, fi ca mos in di fe ren tes aos si na is
que es ta vam sen do da dos. Em um ano, ti ve mos 300%
de au men to no nú me ro de se qües tra dos em São Pa-
u lo. Será que já não ven ce ram sua guer ra ma fi o sa?
Será que os mar gi na li za dos e os mar gi na is já não são
vi to ri o sos nes te País há mu i to tem po? Será que não
tem ra zão o re pre sen tan te da ONU que es te ve aqui e
nos trou xe o dado de que 150 mor tes vi o len tas por
ano ca rac te ri za ri am um es ta do de guer ra? No Bra sil,
são 400 mor tes vi o len tas por ano. Os nos sos nú me -
ros ban di dos atin gi ram mais de 200%, qua se 300%,
da que le pa ra dig ma que ca rac te ri za uma so ci e da de
em guer ra. Quem dis se isso foi o Dr. Zi e gler, que es te -
ve no Bra sil há pou co tem po e fez um re la tó rio a res-
pe i to da qui lo que viu.

De modo que es ta mos, re al men te, den tro de
uma so ci e da de vi ci o sa, e as pa la vras, quan do pro fe ri -
das por um Se na dor que nun ca ocu pou car go po lí ti co
al gum na sua vida, a não ser este mo des to man da to
que ago ra exer ço, são pe nas sol tas ao ven to. 

Mas eu es pe ra va que a im pren sa na ci o nal, os me-
i os de co mu ni ca ção de i xas sem as suas dis tor ções, os
seus in te res ses par ti cu la res para pres tar aten ção nas
pa la vras pon de ra das, sá bi as, pro fun das, com as qua is
o ex-Pre si den te José Sar ney aler tou a Na ção, mos tran -
do que aqui lo que atin gi ra a sua fi lha po de ria e pode
atin gir qual quer ci da dão, qual quer po lí ti co bra si le i ro.
Alguns, S.Exª apon tou que já es tão sen do atin gi dos por
essa de gra da ção, por essa cor rup ção. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
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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 Ger son Ca ma ta.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, por cin co 
mi nu tos, se o Se na dor Ger son Ca ma ta per mi tir. Não
que ro ser in de li ca do, ape nas para ser opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu não pre ten dia usar da
pa la vra, pois pen so que já fa lei de ma is esta se ma na,
e não de ve mos pe car por ex ces so. Mas o re cen te dis-
cur so do no bre Se na dor La u ro Cam pos e, so bre tu do,
o apar te do no bre Se na dor Pe dro Si mon obri gam o
Lí der do Go ver no a uma pa la vra. Assis ti mos a cer ca
de meia hora de im pla cá ve is mas sa cres. Re cor -
dou-me um li vro do im por tan te es cri tor ita li a no
Umber to Eco, por cer to do co nhe ci men to de am bos
os Se na do res, cha ma do Apo ca líp ti cos e Inte gra -
dos. Nes se li vro, Umber to Eco faz uma aná li se, no
cam po da co mu ni ca ção, da que les que têm uma vi são 
apo ca líp ti ca da co mu ni ca ção, como se ela vi es se
para des tru ir o mun do; e aque les ou tros, os in te gra -
dos, que em bo ra pos sam ter uma ati tu de crí ti ca, acre-
di tam que, par ti ci pan do do pro ces so, são ca pa zes de
me lho rá-lo. 

O dis cur so do Se na dor La u ro Cam pos e o apar-
te do Se na dor Pe dro Si mon, cujo Par ti do, nes te mo-
men to, con sa gra uma ali an ça com o Go ver no que S.
Exª ata ca des sa for ma, são dis cur sos apo ca líp ti cos.
Quem ouve o Se na dor La u ro Cam pos su põe que o
Bra sil está in cen di a do, to ma do, como dis se S. Exª,
por uma má fia; que a so ci e da de bra si le i ra se ca rac te -
ri za pela má fia, que não tem go ver no, que está tudo
ter rí vel; que va mos sair da qui hoje e, ama nhã, es ta re -
mos ven do hor das de mi se rá ve is a ca mi nhar pe las
ruas, e o País en tran do na des gra ça, na mi sé ria to tal.

O Se na dor Pe dro Si mon en ve re da pelo ca mi nho 
das in si nu a ções. S. Exª ope rou so bre to das as in si nu -
a ções que es tão pu bli ca das aqui e ali, sem ne nhu ma
com pro va ção, nada. Pre fe re a pa la vra. Ao mes mo
tem po em que o Se na dor La u ro Cam pos ata ca va tan-
to os ban que i ros, até com ra zão - não di ria to tal, mas
com ra zão –, o Se na dor Pe dro Si mon tra zia a pa la vra

de um ban que i ro como com pro va ção de seus ar gu -
men tos, um ban que i ro que não me drou no Go ver no
Fer nan do Hen ri que, não vi ce jou, não cres ceu, não se
ex pan diu, em bo ra se lhe te nha dado a opor tu ni da de
de um Mi nis té rio. 

Então, não pos so, como Lí der, de i xar de ter uma
pa la vra de alu são res pe i to sa a es sas ma ni fes ta ções,
po rém mos tran do o ca rá ter apo ca líp ti co, mos tran do
como se mon tam, por meio de me i as ver da des, es tru -
tu ras ló gi cas que pa re cem re dun dar em in cer te zas. 

Uma das tra gé di as da vida po lí ti ca, quan do se
faz opo si ção, é jun tar um con jun to de me i as ver da des
e, por in ter mé dio de las, ou me lhor dito, um con jun to
de as pec tos que são ve ros si mi lhan tes, isto é, se me -
lhan tes à ver da de, que têm a apa rên cia da ver da de,
mas que não são a ver da de, e, me di an te as ve ros si -
mi lhan ças, se fa zer uma con clu são ló gi ca como se
ver da de fos se.

Ora, a his tó ria do te a tro nas ceu da ve ros si mi -
lhan ça, com a idéia de que, com a se me lhan ça da
ver da de, o dra ma tur go pode apon tar ao ser hu ma no
as suas fa lhas, os seus de fe i tos. Então, hoje, as sis ti -
mos a um des fi le de ve ros si mi lhan ças - da me lhor
qua li da de hu ma na, cul tu ral, sem dú vi da, pois am bos
os Se na do res são pes so as da mais alta qua li da de,
mas ve ros si mi lhan ças - para ata car o Go ver no gra tu i -
ta men te. ”Esta mos numa sex ta-fe i ra de ma nhã, o Se-
na do está tran qüi lo, en tão, va mos ata car vi o len ta -
men te“, por que os ata ques fo ram mu i to vi o len tos. O
Se na dor La u ro Cam pos foi ex tre ma men te con tun -
den te, as sim como o Se na dor Pe dro Si mon. De re-
pen te, to das es sas te ses que vi ce jam den tro da ma le -
di cên cia po lí ti ca pas sam a ga nhar, am pa ra das pela
cul tu ra e pelo co nhe ci men to dos dois Se na do res, o
peso da opi nião de les, que é res pe i tá vel.

Então, essa ma té ria não pode fi car sem uma
con tra di ta. O ter rí vel da in si nu a ção é que se toma a
in si nu a ção por ver da de. O dis cur so do Se na dor Sar-
ney há dias, foi car re ga do de in si nu a ções. Só. Hou ve
al gum fato con cre to? Nada, ne nhum, em ne nhum mo-
men to. Mas não que ro vol tar a esse as sun to, pois já
tive opor tu ni da de de fazê-lo. Ago ra, a in si nu a ção tem
uma for ça cor ro si va ter rí vel na vida. Os es pí ri tos ma-
lé vo los ado tam a in si nu a ção por que acham que o ser
hu ma no é um ser car re ga do só de cru el da de, de mal-
da de, de per fí dia, en tão, a in si nu a ção cres ce, dis se -
mi na-se e aca ba vi ran do, mu i tas ve zes, a ve ros si mi -
lhan ça, que ter mi na por, não digo con ven cer as pes-
so as, por que quem as con ven ce é o tem po - só o tem-
po con ven ce as pes so as, não é a con tem po ra ne i da -
de, não são as nos sas opi niões, tudo isso pas sa -,
mas tudo isso cres ce de re pen te. Então, es ta mos na
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fase das in si nu a ções e das ve ros si mi lhan ças. E tudo
isso só tem uma tra du ção, que é in te i ra men te alhe ia a
tudo isso, per ten ce ao povo bra si le i ro: é o cres ci men -
to...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Artur da Tá vo la, a Mesa, la men ta vel men te,
ad ver te V. Exª de que já ul tra pas sou o tem po, e, em
ho me na gem aos ins cri tos, in clu si ve ao Se na dor Ger-
son Ca ma ta, que já ti nha sido con vo ca do, so li ci ta que
V. Exª con clua o dis cur so.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

V. Exª, in clu si ve, in ter rom peu a mi nha con clu são 
re al men te. Agra de ço ao Se na dor Ger son Ca ma ta,
mais uma vez, a gen ti le za.

Tudo isso tem uma tra du ção: o cres ci men to do
ín di ce de apro va ção do Go ver no Fer nan do Hen ri que,
ex pres so tam bém na apro va ção gra da ti va que, à me-
di da que o povo bra si le i ro co nhe ce o can di da to do
PSDB, vai dan do a Sua Exce lên cia. Aí está a ca u sa
de tudo, essa ca u sa leva pes so as da mais alta se ri e -
da de a ope rar so bre in si nu a ções, so bre ve ros si mi -
lhan ças, em nome da ver da de.

Se na dor Ger son Ca ma ta, peço es cu sas por
havê-lo in ter rom pi do.

Mu i to obri ga do.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr.

Pre si den te, ten do sido ci ta do por três ve zes, no mi nal -
men te, eu gos ta ria de fa zer uso da pa la vra, de acor do
com o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, por cin co mi nu tos, de acor do
com o Re gi men to, Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, re al men te, a edu ca ção, a cul tu ra, a fi ne za 
e a su ti le za com que o Se na dor Artur da Tá vo la sem-
pre co lo ca o seu pen sa men to são ad mi rá ve is. Mas eu
gos ta ria de di zer, res pon den do a essa in si nu a ção de
que es ta mos cri an do aqui uma pre vi são ca tas tró fi ca
so bre a so ci e da de bra si le i ra, que são os nú me ros do
pró prio Go ver no que mos tram isso. Nos so vi zi nho, a
Argen ti na, tam bém não quis ou quis co lo car um véu
mu i to tê nue, mas a re a li da de foi mais for te do que a
ven da. To dos sa be mos o que se pas sa na Argen ti na
hoje. Ou seja, os ar gen ti nos es tão aban do nan do o
país.

Qu an do S. Exª o Se na dor Artur da Tá vo la se re-
fe re a essa ca pa ci da de te a tral de que al gu mas pes so -
as são do ta das, eu gos ta ria de lem brar que foi o Pre-
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que dis se que

ele é um ar tis ta. Sua Exce lên cia dis se isso quan do se
re cor dou de que Gla u ber Ro cha o ha via con vi da do
para par ti ci par de um fil me. E dis se mais: ”Eu sou um
ar tis ta. Lá, no Pa lá cio da Alvo ra da, há es pe lhos e
mais es pe lhos. Assim, eu me dou mu i to bem e, sen do
po lí ti co, eu sou um ar tis ta no Alvo ra da“.

Não te nho es ses dons ar tís ti cos, não sei ma ni -
pu lar os da dos e os ter mos, não sei cri ar ca pas ide o -
ló gi cas para im por ou para ven der qual quer po si ção.
Te nho cer te za ab so lu ta de que nun ca abri a boca
para usar as pa la vras como for ma de con quis ta de es-
pa ço, de po der ou algo se me lhan te. Nun ca ba ju lei
nin guém e sem pre pro cu rei ”dar a Cé sar o que é de
Cé sar e a Deus o que é de Deus“. Não sei se te nho
con se gui do fa zer isso sem pre, mas é o que pro cu ro
con cre ti zar. Meus pro nun ci a men tos são sem pre mo-
des tos, cal ca dos e es tri ba dos em nú me ros – ir re fu tá -
ve is – e em da dos for ne ci dos pe las agên ci as do Go-
ver no, e acon te ci men tos que não tam bém não po dem 
ser des men ti dos. Esta se ma na mes mo, lá fora, em al-
gum país de cujo nome não me re cor do, o Pre si den te
da Re pú bli ca cri ti cou o FMI pela se gun da vez. E sou
eu que pro cu ro ilu dir al guém...

A dura ver da de é que, para man ter o real, im por -
tou-se tudo e ar re ben tou-se o par que na ci o nal e os
em pre gos in ter nos, e a nos sa dí vi da ex ter na su biu
até atin gir esse ní vel fan tás ti co em que se en con tra
hoje. E, so ma da à dí vi da pú bli ca, twin de bits, ul tra -
pas sa a casa de R$1 tri lhão. 

A si tu a ção é gra vís si ma, não adi an ta ten tar ta-
par o sol com a pe ne i ra. O tem po vai re ve lar. A Argen-
ti na já está um pas so à fren te do seu tem po, do nos so
tem po. E de se jo mu i to que meus prog nós ti cos não se
re a li zem. 

Sou um oti mis ta, acho que o fu tu ro será mu i to
me lhor do que o pre sen te. E nes se fu tu ro ha ve rá uma
so ci e da de trans pa ren te, ho nes ta, dig na, para usu fru ir 
as po ten ci a li da des que são pri si o ne i ras de nos sa era.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam-
pos, 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. Car los Pa tro cí nio.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam-
pos, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 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 Ger son Ca ma ta.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – 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, se rei re la ti va -
men te bre ve, mas devo cum prir aqui uma obri ga ção
de cons ciên cia em fa vor da po pu la ção da ci da de de
Vi tó ria e da re gião me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria.

A ci da de de Vi tó ria foi fun da da em 1540, é
uma das mais an ti gas ca pi ta is bra si le i ras. Si tu a da
em uma ilha que os ín di os cha ma vam de ”A Ilha de
Mel“, é re co nhe ci da men te uma das mais be las ci da -
des bra si le i ras, cer ca da de pra i as, ilhas e ma res.
Hoje, é mu i to bem ad mi nis tra da pelo Pre fe i to Luiz
Pa u lo e tam bém o foi pelo Se na dor Pa u lo Har tung.

Ti ve mos a opor tu ni da de de, há pou co tem po,
re ce ber a vi si ta do Emba i xa dor do Ca na dá na Ingla-
ter ra, que dis se a um jor nal, de po is da vi si ta, que Vi-
tó ria é uma ci da de mais lim pa do que Lon dres, e tão
lim pa quan to Mon tre al.

Mas a ci da de vem so fren do uma cru el ame a -
ça, que foi anun ci a da há mais de 20 anos pe los eco-
lo gis tas do Espí ri to San to, en tre eles o Pro fes sor
Au gus to Rus chi, o pri me i ro eco lo gis ta bra si le i ro, pa-
tro no da eco lo gia na ci o nal. 

Pois bem, em 1960, ins ta lou-se ao nor te de Vi-
tó ria o por to de Tu ba rão, o ma i or por to ex por ta dor
de mi né rio de fer ro do mun do, para or gu lho do Espí-
ri to San to. Ocor re, Sr. Pre si den te, que a sua ins ta la -
ção foi fe i ta sem ne nhum cu i da do eco ló gi co, sem
ne nhum cu i da do com a des po lu i ção, com o con tro le
da po lu i ção. E, atrás des se por to, ins ta la ram-se
nove in dús tri as de pel lets de mi né rio. São in dús tri as 
que pe gam o mi né rio que vem de Mi nas Ge ra is, ela-
bo ram-no e o trans for mam em 95% de fer ro puro,
para que ele en tão seja le va do para as si de rúr gi cas
eu ro péi as, ja po ne sas e nor te-ame ri ca nas.

Ao lado des sas in dús tri as, ins ta lou-se ou tra
gran de em pre sa, or gu lho do Espí ri to San to, que é a
Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão – to das sem um
mí ni mo cu i da do com os tra tos da eco lo gia.

Ocor re que, es tan do esse com ple xo por tuá rio
in dus tri al si tu a do ao nor te da ilha e ha ven do pre do -
mi nân cia na re gião dos ven tos nor des tes, que cha-
ma mos de ”nor des tão“, to dos os eflu en tes jo ga dos
ao ar por es sas in dús tri as são le va dos para den tro
das ci da des de Vi tó ria, Ca ri a ci ca e Vila Ve lha. Mi-
lhões de to ne la das de eflu en tes por mês ou até por
dia são jo ga dos em cima da po pu la ção. 

E eflu en tes quí mi cos pe ri go sos es tão mis tu ra -
dos ao pó de mi né rio. Há pou co tem po, um hos pi tal
in fan til do Espí ri to San to pu bli cou um re la tó rio di zen -

do que co me ça ram a nas cer cri an ças des ce re bra -
das, fe tos apre sen tan do ano ma li as ce re bra is, por
pro ble mas, se gun do eles, li ga dos à res pi ra ção, por
par te das mães, du ran te o pe río do de gra vi dez, des-
ses eflu en tes quí mi cos. Os mé di cos cons ta ta ram
tam bém um au men to con si de rá vel, as sus ta dor, do
nú me ro de do en ças pul mo na res, in clu si ve o cân cer.

Re ce bi a có pia de uma re por ta gem, do dia 20,
do jor nal A Tri bu na – o de ma i or cir cu la ção no Espí-
ri to San to –, que afir ma que uma au di to ria do Ser vi -
ço de Pro te ção ao Meio Ambi en te da Pre fe i tu ra de
Vi tó ria iden ti fi cou 37 ir re gu la ri da des na Com pa nhia
Si de rúr gi ca de Tu ba rão – se ti ves se re gis tra do uma
ir re gu la ri da de ape nas, já se ria as som bro so. De zes -
se is de las, diz o jor nal, são ”re fe ren tes a emis sões
de pó de mi né rio no ar, 13 aos eflu en tes lí qui dos
(dis po si ção fi nal de po lu en tes no pro ces so in dus tri -
al) e três aos re sí du os só li dos pe ri go sos, como óleo
e gás“, jo ga dos den tro da Baía de Vi tó ria. 

E isto vem acon te cen do há mais de 20 anos: ve-
ri fi ca-se a ir re gu la ri da de, a Pre fe i tu ra con tra ta uma
em pre sa de au di to ria, que apre sen ta um re la tó rio, e
es sas com pa nhi as não têm o mí ni mo in te res se em
cor ri gir o pro ble ma. Toda au di to ria apre sen ta as mes-
mas ir re gu la ri da des, como se nós, do Espí ri to San to,
fôs se mos to los, fôs se mos sí mi os, e es ti vés se mos
obri ga dos a agüen tar os po lu en tes e a des pre o cu pa -
ção des sas em pre sas com o meio am bi en te.

Apre sen tei um pro je to de lei que obri ga os ór-
gãos de con ser va ção do meio am bi en te a con ce der
um selo a em pre sas pro du to ras de mi né rio de fer ro
no Bra sil. O pro du to da em pre sa po lu i do ra sa i ria
para o ex te ri or com o selo ”Pro du to de em pre sa po-
lu i do ra“, e os pa í ses com pra do res, já que o Go ver no 
bra si le i ro não con se gue do mi nar es sas in dús tri as,
po de ri am fa zer um bo i co te, po de ri am não com prar
aço pro du zi do por elas. Se ria uma ma ne i ra de obri-
gá-las a cor ri gir as ir re gu la ri da des. Não é pos sí vel
que, para pro du zir um pro du to para ex por ta ção, se
te nha que em por ca lhar uma ci da de in te i ra, co lo car
em ris co um mi lhão e meio de ha bi tan tes da re gião
me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria.

O pro je to ain da está em tra mi ta ção na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e es pe ro
que, um dia, me re ça a aten ção da Casa.

Há ou tro fato in te res san te: o Se cre tá rio do
Meio Ambi en te da Pre fe i tu ra de Vi tó ria fez uma re u -
nião com as ONGs do Espí ri to San to, para so li ci tar
que tam bém se mo bi li zem, a fim de que a Com pa -
nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão co me ce a fa zer as cor-
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re ções. Ela anun ci ou que vai fazê-las até 2010. Quer
di zer, ela está po lu in do há 20 anos. Dis se, em 1980,
que cor ri gi ria as ir re gu la ri da des até 2000 e, ago ra,
afir ma que o fará até 2010, quan do a ma i o ria da po-
pu la ção hoje viva que tem as do en ças ad qui ri das
em con se qüên cia des ses pro ble mas já es ti ver mor-
ta, ou a ca mi nho da se pul tu ra, e ou tros mi lha res de
ha bi tan tes ti ve rem ad qui ri do es sas do en ças.

E fato mais in te res san te: a Com pa nhia Vale do
Rio Doce, Sr. Pre si den te, de po is de pri va ti za da,
trans for mou-se numa clo a ca de su je i ra a em por ca -
lhar a ci da de de Vi tó ria. Eu es pe ra va que, pri va ti za -
da, ela me lho ras se. Arre pen do-me pro fun da men te
do meu voto fa vo rá vel à pri va ti za ção des sa em pre -
sa, pois aí é que ela re sol veu per der to dos os con-
tro les. Ela foi vis to ri a da em 2001 e apre sen tou 116
ir re gu la ri da des, com ga ses pe ri go sos, en xo fre, pó
de mi né rio sen do ati ra dos por cima da ci da de de Vi-
tó ria. E até ago ra ne nhu ma das 116 ir re gu la ri da des
– um ano e meio de po is – foi cor ri gi da. 

De que adi an ta uma pre fe i tu ra cu i da do sa con-
tra tar em pre sas de au di to ria, fa zer es tu dos, pa gar
para isso, se es sas em pre sas não se ate mo ri zam,
não têm medo, não aten dem a ne nhu ma de ter mi na -
ção da lei bra si le i ra?

Cito um exem plo in te res san te. No in te ri or do
Espi ri to San to, o Pre fe i to do Mu ni cí pio de Pe dro Ca-
ná rio re sol veu fa zer uma bar ra gem para con ser va -
ção de água para ir ri ga ção. Apa re ce ram lá o Iba ma,
a Se a ma, tudo quan to é or ga nis mo pú bli co fe de ral e
es ta du al, a Pro mo to ria Pú bli ca, Pro cu ra do res, por-
que ele não ti nha ti ra do uma li cen ça, e em bar ga ram
a obra. Era uma re pre si nha mi nús cu la, e para isso
apa re ceu a fis ca li za ção.

Tam bém há pou co tem po, li nos jor na is um fato
in te res san te. Há uma ma ra vi lho sa re ser va flo res tal
no Espí ri to San to, em So re ta ma, ao nor te do Esta-
do. Essa re ser va flo res tal é atra ves sa da por uma ro-
do via, a BR-101, e nela um ci da dão atro pe lou um
ma ca co. Apa re ce ram a Po lí cia Ro do viá ria e o Iba-
ma, pren de ram o ci da dão e o le va ram para a de le -
ga cia. Ele foi ex pos to, ri di cu la men te, a hu mi lha ção,
por que atro pe lou um ma ca qui nho que es ta va atra-
ves san do a pis ta à no i te. 

Meu Deus do céu, es sas em pre sas atro pe lam
1,5 mi lhão de ha bi tan tes, dia e no i te, com es ses
eflu en tes quí mi cos pe ri go sos, e não apa re ce um
pro cu ra dor, um fis cal, o Iba ma, em ne nhum mo men -
to, du ran te 20 anos, para ve ri fi car isso.

E ago ra a si de rúr gi ca re pe te: “Eu ain da vou
des cum prir a lei du ran te 10 anos.” Está de cla ra do
aqui, por um di re tor. Há 20 anos, eles des cum prem
a lei, e ele dis se que du ran te mais 10 anos – só 10
anos! – vai con ti nu ar des cum prin do a lei. Faço um
ape lo aos Pro cu ra do res, aos Pro mo to res, ao Iba ma
– tal vez uma au to ri da de fe de ral pu des se im por al gu -
ma res tri ção. 

E veja V. Exª o pe ri go que es sas em pre sas
cor rem. As res tri ções, há pou co tem po anun ci a das
pelo Pre si den te Ge or ge Bush, ao aço bra si le i ro, são
ame a ça do ras, mas os ame ri ca nos sa bem mu i to
bem quan do co me çam a fa zer re ta li a ções em cir-
cuns tân ci as que não são o que eles efe ti va men te
que rem. De uma hora para ou tra eles des co brem o
pro ble ma da po lu i ção e vão di zer: “Os nor te-ame ri -
ca nos não com pra rão mais aço de em pre sas po lu i -
do ras em qual quer par te do mun do.” E, aí, as nos-
sas em pre sas fi ca rão numa si tu a ção mu i to di fí cil. 

Mas não te mos de ape lar para o Bush para re-
sol ver um pro ble ma in ter no como esse. O Go ver no
bra si le i ro, o Iba ma, os Pro cu ra do res têm a lei bra si -
le i ra a sua dis po si ção para fa zer que es sas em pre -
sas pas sem a res pe i tar a po pu la ção nos lo ca is onde
elas es tão es ta be le ci das. 

Sr. Pre si den te, era essa a so li ci ta ção, o ape lo e
a de nún cia que eu que ria fa zer aqui. 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 Na bor Jú ni or.

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, te nho o mais pro fun do or gu lho de re pre -
sen tar o Esta do do Acre no Se na do. É o pon to mais
alto que, mo des ta men te, vem co ro ar uma vida de vo -
ta da ao de sen vol vi men to eco nô mi co e ao pro gres so 
so ci al da que la al ta ne i ra uni da de da Fe de ra ção bra-
si le i ra.

Gos ta ria de po der, sem pre que subo a esta tri-
bu na, di zer ape nas co i sas ame nas, agra dá ve is, co lo ri -
das, so bre ”ser acre a no“, fa zer par te da gran de fa mí lia 
que cons trói, no ex tre mo no ro es te da Pá tria, uma
saga de lu tas e de vi tó ri as so bre o aban do no, o es-
que ci men to e o des ca so com que as gran des for ças
do Cen tro-Sul in sis tem em tra tar seus in te res ses. 

Mas, in fe liz men te, em al guns mo men tos, essa
nor ma de con du ta pre ci sa ser ade qua da à gra vi da -
de de fa tos que - para des gos to nos so - são os que
tra zem o Acre, com ma i or fre qüên cia, às pá gi nas da
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gran de im pren sa bra si le i ra e aos de ba tes po lí ti -
co-par la men ta res.

Há al guns dias, o jor nal A Ga ze ta, de Rio
Bran co, pu xou o fio de uma ne bu lo sa me a da: um
con tra to en tre o go ver no do Acre e o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to, en vol ven do US$132
mi lhões, des ti na dos a obras e ser vi ços pre ten sa -
men te vol ta dos para o in te res se pú bli co. Na úl ti ma
quar ta-fe i ra, o edi tor-che fe da que le im por tan te ma-
tu ti no, o jor na lis ta Ja i me Mo re i ra, ad ver tiu os go ver -
nis tas e a so ci e da de de que ti nha em mãos a ín te -
gra do ter mo de em prés ti mo. E, in dig na do, adi an tou
que o do cu men to pre via dois ti pos de ga ran ti as, fi-
nan ce i ra e eco nô mi ca: o pri me i ro, cos tu me i ro em
tais tran sa ções, é o aval do Go ver no Fe de ral; o ou-
tro, que ca u sou es tu pe fa ção ge ral, é a con ces são
de qua tro re ser vas flo res ta is do Esta do para ex plo -
ra ção ma de i re i ra. 

Não sou con tra a to ma da de em prés ti mos pelo
go ver no, des de que efe ti va men te des ti na dos ao
bem-es tar co le ti vo e den tro da ca pa ci da de fi nan ce i -
ra da ad mi nis tra ção pú bli ca, por que toda dí vi da tem
de ser paga. Espe ra-se, igual men te, que te nham
sido obe de ci das as sa lu ta res re gras de res pe i to aos
co fres pú bli cos e não se fur tem es cla re ci men tos à
so ci e da de, tudo den tro dos prin cí pi os de mo crá ti cos. 

Espe ro que mi nhas pa la vras se jam re ce bi das
den tro des ses prin cí pi os de mo crá ti cos, que en se jam 
a cons tru ti va co bran ça de in for ma ções - até mes mo
para que não se le van tam sus pe i tas le vi a nas con tra
um ato da ad mi nis tra ção pú bli ca es ta du al. 

Res pon der com in sul tos e ter gi ver sar, à base
de ca lú ni as de li ran tes, não con se gui rá eli mi nar a dú-
vi da cen tral de todo o fato: hou ve ou não hou ve ir re -
gu la ri da de no en ca mi nha men to das ne go ci a ções
com o BID? O go ver no do Esta do agiu cer to ou er-
ra do, quan do ofe re ceu ter ras que não lhe per ten -
cem, a tí tu lo de ga ran tia? Era pre ci so, re al men te,
essa ge ne ro sa ofer ta, adi ci o nal aos ava is do Go ver -
no Fe de ral?

Te nho pe los jor na lis tas acre a nos o mais pro-
fun do res pe i to. Com eles con vi vo há vá ri as dé ca das, 
co nhe ço suas di fi cul da des e ad mi ro a gar ra com
que pro cu ram cum prir a no bre mis são; la men to ver
al guns de les, se du zi dos pela se re i as das be nes ses
ofi ci a is, pon do sua pena a ser vi ço de ca u sas pou co
dig nas - mas, faço ques tão de en fa ti zar, lá se en con -
tram al guns dos mais cor re tos e com ba ti vos pro fis si -
o na is da im pren sa bra si le i ra.

Em al guns mo men tos, no jor nal O Rio Bran co
se des ta ca a co ra gem com que en fren ta in te res ses
con tra ri a dos e, mo vi do pela obs ti na ção dos con vic -
tos, des fral da ban de i ras e faz gra ves de nún ci as; nos
úl ti mos dias, o des ta que está nas mãos de A Ga ze -
ta, com uma sé rie de re por ta gens so bre o es cân da -
lo do con tra to com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to, que ci tei no iní cio des te dis cur so.

Na edi ção de hoje, o jor nal de Síl vio Mar ti nel lo
avo ca, com in te i ra jus ti ça, o mé ri to de ter des ven da -
do o con tra to en tre o go ver no do Sr. Jor ge Vi a na e
aque la ins ti tu i ção su pra na ci o nal, ao afir mar, em edi-
to ri al: ”Com o re le van te ser vi ço pres ta do por este
jor nal, ti ran do da clan des ti ni da de os ter mos do em-
prés ti mo de US$132 mi lhões que o Go ver no vem
ple i te an do jun to ao BID, é pre ci so que se abra um
am plo e sa lu tar de ba te jun to a to dos os seg men tos
da so ci e da de so bre fato tão gra ve, que co lo ca em
ques tão a so be ra nia do Esta do.“

E acres cen ta:

”uma das cláu su las do con tra to pre vê a con-
ces são de qua tro re ser vas flo res ta is do Esta do, num
to tal de 600 mil hec ta res, para a ex plo ra ção ma de i -
re i ra“.

Com isso, se gue o edi to ri al de A Ga ze ta:

”qual quer em pre sa que ven cer as li ci ta ções fin-
ca rá seus ten tá cu los so bre um pe da ço do ter ri tó rio
acre a no“.

Que gru pos se ri am es ses? O pró prio edi to ri al
os de fi ne como ”gran des em pre sas mul ti na ci o na is“,
que ”for ma rão um ver da de i ro en cla ve nes sas áre as,
como se fos sem seus quin ta is“.

O jor nal A Ga ze ta, do Acre, não se li mi ta à crí-
ti ca pela crí ti ca. Ao con trá rio, pro va tudo o que afir-
ma, a pon to de re pro du zir a ín te gra do ne bu lo so
con tra to fir ma do en tre o Go ver no de Esta do e o BID
- em es pa nhol, na sua ver são ori gi nal, para evi tar
até mes mo acu sa ções de er ros na tra du ção para o
por tu guês. Te nho esse con tra to em mãos para qual-
quer con sul ta.

Mais aba i xo, na mes ma glo ri o sa pá gi na 2 do
pri me i ro ca der no, re ser va da aos edi to ri a is e à opi-
nião de pes so as de vo ta das à vida pú bli ca, en con tra -
mos a co lu na Ga ze ti nhas, hoje aber ta com um lem-
bre te, que con vi da à pon de ra ção e ao equi lí brio. Diz
um tó pi co de Ga ze ti nhas: 

”Nes te epi só dio do em prés ti mo do BID, em ne-
nhum es pa ço, em ne nhu ma li nha des se ma tu ti no, o
Exmº Sr. Go ver na dor, Jor ge ney Vi a na das Ne ves, foi
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des res pe i ta do ou agre di do. Não foi cha ma do de de-
so nes to, de la drão, de pi lan tra“. 

E acen tua:

”O úni co ‘pe ca do’ des te ma tu ti no foi ti rar da
clan des ti ni da de os ter mos des se con tra to e ex por
para a opi nião pú bli ca“.

Rogo à Pre si dên cia que o in te i ro teor do edi to -
ri al in ti tu la do ”Sa in do da Clan des ti ni da de“ e da co lu -
na Ga ze ti nhas, am bos es tam pa dos na edi ção des ta
sex ta-fe i ra do jor nal A Ga ze ta, se jam ins cri tos no
Ana is do Se na do Fe de ral, como par te in te gran te
des te meu pro nun ci a men to, as sim como o ar ti go do
jor na lis ta Ja i me Mo re i ra, pu bli ca do tam bém na data
de hoje, sob o tí tu lo ”A ver da de em pri me i ro lu gar“,
que de fen de a pri ma zia do jor na lis mo in ves ti ga ti vo e
ho nes to, sa cri fi can do in te res ses de gru pos ou pro je -
tos per so na lis tas de po der.

Le rei ape nas seu tre cho ini ci al e al guns ou tros
dig nos de es pe ci al des ta que, como se pode cons ta tar:

”Pre ten dem gru pe lhos, em pe nha dos em res-
sus ci tar mé to dos ve tus tos de de fe sa, con fun dir a
opi nião a pú bli ca e de ne grir, sem su ces so, o jor na -
lis mo in ves ti ga ti vo que sem pre foi ca rac te rís ti ca do-
mi nan te da li nha edi to ri al des te ma tu ti no. Po li ti que -
tes as so ci a dos tam bém res va lam para a vala co-
mum do vi li pên dio.“

E, no va men te, ou tro tre cho do edi to ri al:

”A Ga ze ta, seja quem for o Go ver na dor, seja
quem for o pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça, seja
quem for o pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va,
sem pre dá tra ta men to igual, e com idên ti co re le vo, à
abor da gem de ações dos Po de res que pos sam co li -
dir com os in te res ses ma i o res do povo acre a no.
Nes sa de fe sa in tran si gen te de com pro mis sos re si de 
uma cre di bi li da de que tan tas ve zes fal ta a po lí ti cos
fa las trões“.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a sé rie
de re por ta gens do jor nal A Ga ze ta, do Acre, in di ca a
ne ces si da de de apu ra ção, pro fun da e ime di a ta, de
to dos os as pec tos ne bu lo sos que cer cam a ope ra -
ção de fi nan ci a men to en vol ven do o Go ver no do
Esta do e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to. E o digo re ve ren ci an do o tom ele va do em
que as de nún ci as fo ram for mu la das, ter mos auto-im-
pos tos pe los seus edi to res e re pór te res, quan do de-
fi ni ram como o fa ri am:

”Esta re por ta gem pu bli ca da nas edi ções de A
Ga ze ta de ter ça e de quin ta-fe i ra, re ve lan do toda a
ver da de so bre o em prés ti mo so li ci ta do ao Ban co

Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), não con-
tém um ata que, um co men tá rio, um pa rá gra fo ma le -
di cen te. Li mi ta-se a ex por fa tos e do cu men tos. De i xa 
para o le i tor a aná li se do con te ú do. Isso é fa zer jor-
na lis mo, sem mo ti va ções po lí ti cas, sem ódio, de cer -
to – mas, com toda a cer te za, sem medo“.

O de sa fio, lan ça do de for ma cris ta li na pelo edi-
tor-che fe do bra vo jor nal ri o bran quen se, exi ge uma
res pos ta igual men te se re na e ob je ti va, sem xin ga -
men tos nem in jú ri as des tem pe ra das, por que, na re-
a li da de, são pou cas – po rém gra vís si mas – as dú vi -
das pos tas em de ba te, como lem bra Ja i me Mo re i ra.
A prin ci pal é mu i to sim ples e vem cal ca da nos pró-
pri os do cu men tos as si na dos pela ad mi nis tra ção es-
ta du al: a ques tão das qua tro con ces sões de flo res -
tas, con fir ma das por ele pró prio em ofí cio da ta do de
12 de mar ço do cor ren te, pe din do ao Incra a do a ção 
de uma gle ba para aten der a ”com pro mis sos as su -
mi dos com o BID“. E to dos os acre a nos se per gun -
tam – e per gun tam ao go ver na dor: ”Se nhor Jor ge
Vi a na: que com pro mis sos são es ses?“

Sr. Pre si den te, gos ta ria de acres cen tar mais
al guns da dos, na apre ci a ção a res pe i to des se con-
tra to, ora sen do ne go ci a do pelo Go ver no do Esta do
do Acre com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID). Te nho aqui a sua mi nu ta, re di gi da em
es pa nhol. Cha mou-me a aten ção, numa pri me i ra le i -
tu ra, o tre cho onde o pró prio Ban co re gis tra que as
ações a se rem de sen vol vi das pelo Go ver no do Esta-
do do Acre, apli can do aque les US$132 mi lhões,
pas sa rão por am plas dis cus sões com a so ci e da de
es ta du al, prin ci pal men te com os ne las en vol vi dos,
como se rin gue i ros, agri cul to res e ín di os. 

Sim, por que a área que se pre ten de ofe re cer
como con ces são con tém tam bém vá ri as re ser vas
in dí ge nas.

Exis te ou tro as pec to ca ren te de es tu do cri te ri o -
so: a gle ba em ca u sa, de no mi na da ”Pa ra na cre“, é
pro pri e da de pri va da e se lo ca li za nas vi zi nhan ças
do meu Mu ni cí pio na tal, Ta ra u a cá, a meio ca mi nho
de Cru ze i ro do Sul. Per ten cia ao sa u do so ex-Se na -
dor Alte vir Leal, se rin ga lis ta tra di ci o nal no Esta do,
re cen te men te fa le ci do, em Bra sí lia, que a ha via ven-
di do a um gru po pa ra na en se. Daí seu nome, ”Fa zen -
da Pa ra na cre“, man ti do pelo atu al pro pri e tá rio, uma
em pre sa cru ze i ren se.

Nes sa gle ba exis tem vá ri as ben fe i to ri as, como
cam pos de pas ta gens, pis ta de pou so, cons tru ções
e gado. Ou seja, para o Incra de sa pro pri ar seus 600
mil hec ta res e re pas sá-la ao Go ver no do Esta do, te-
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ria de in de ni zar to das as ben fe i to ri as, e tam bém a
ter ra nua, por in ter mé dio de Tí tu los da Dí vi da Agrá-
ria. Sa be dor dis so, o Go ver na dor está bus can do
ace le rar a de sa pro pri a ção da área e re ce bê-la para,
fi nal men te, dá-la em for ma de con ces são. 

O pro ble ma é sé rio, prin ci pal men te por que o
Go ver no Fe de ral te ria que fa zer um in ves ti men to de
gran de por te nes sa tran sa ção, gas tar uma soma
vul to sís si ma para in de ni zar a ali e na ção de mais de
meio mi lhão de hec ta res.

Li de cla ra ções do Se cre tá rio de Pla ne ja men to
do Go ver no do Esta do, Sr. Gil ber to Si que i ra, que
afir ma ser le gal a ope ra ção e que a mes ma está de-
vi da men te ins tru í da, além de que a ga ran tia do em-
prés ti mo se ria dada pelo Go ver no Fe de ral, como é
ro ti na nes ses ca sos – afi nal, todo em prés ti mo con-
tra ta do por Esta do ou Mu ni cí pio, ou qual quer ou tra
ins ti tu i ção pú bli ca, pre ci sa ser afi an ça da pelo Go-
ver no Fe de ral, com a anuên cia, in clu si ve, do Se na -
do Fe de ral.

Di zem os go ver nis tas do Acre que o con tra to
será as si na do no fi nal de abril. Mas, até ago ra, esta
Casa não teve ciên cia dos seus ter mos e, por tan to,
não po de rá au to ri zar ou não a ope ra ção.

Sr. Pre si den te, es tou ve ri fi can do a pre sen ça,
na Ordem do Dia des ta ses são, de dois pro je tos que
so li ci tam, res pec ti va men te, au to ri za ção do Se na do
Fe de ral para con tra ta ção de ope ra ção de cré di to do
Ban co do Nor des te e do BNDES com o BID. Como
não há quo rum para de li be ra ção, am bos os pro ces -
sos cons ta rão da pa u ta de ou tra ses são de li be ra ti va. 
No en tan to, esse pe di do de em prés ti mo do Esta do
do Acre – que não en trou na pa u ta da Ordem do Dia
até hoje – já tem sua as si na tu ra alar de a da, pelo Go-
ver na dor, para o fi nal de abril, com a pre sen ça em
Rio Bran co do Pre si den te do Ban co Mun di al e do
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca.

Ain da há, po rém, mu i to o que es cla re cer. 

Por exem plo, o ci ta do Se cre tá rio diz que a ope-
ra ção está cor re ta e que o Go ver no Fe de ral vai
dar-lhe o aval. Tais pa la vras mos tram a des ne ces si -
da de de o Go ver no for ne cer ao BID, como ga ran tia
do em prés ti mo, a con ces são de 600 mil hec ta res de
ter ra, no Acre, a se rem ex plo ra dos por ma de i re i ras
que, hoje, já es tão re al men te in te res sa das em mon-
tar os seus ten tá cu los no Esta do. 

Di zem que es sas em pre sas – ori gi ná ri as da
Co réia e da Ma lá sia – já es tão ex tra in do ma de i ra no
Pará, no Ama zo nas, etc., e que ago ra que rem fa zer
isso tam bém no Acre.

Isso não fica bem, so bre tu do para um go ver no
que se au to de no mi na ”Go ver no da Flo res ta“!

Como sa bem V. Exªs, a lo go mar ca do Go ver no 
pe tis ta do Acre é ”Go ver no da Flo res ta“. Está co lo -
ca da não ape nas em to dos os pré di os pú bli cos, nas
es co las, nos hos pi ta is, nos pos tos de sa ú de, nas de le -
ga ci as e nas vi a tu ras da po lí cia, mas tam bém no ma-
te ri al es por ti vo, nas mo chi las das cri an ças, nas ca mi -
se tas, nos im pres sos do Go ver no. E cita, in clu si ve, o
lí der se rin gue i ro, Chi co Men des, fa le ci do há qua se 14
anos, que tan to de fen dia a pre ser va ção das re ser vas
ve ge ta is. O que se po de ria es pe rar de um ”Go ver no
da Flo res ta“, se não de fen der a flo res ta?

Mas é o pró prio Go ver no do PT que está pre-
ten den do ofe re cer, em ga ran tia de um em prés ti mo
in ter na ci o nal, a con ces são de 600 mil hec ta res de
flo res ta, para ser ex plo ra da por ma de i re i ras, cer ta -
men te es tran ge i ras.

Isso ca u sa es tra nhe za e exi ge uma ex pli ca ção, 
mais con clu si va e mais ade qua da, por par te do Go-
ver no do Esta do do Acre, pois o que se dis se, até
ago ra, não sa tis faz àque les que con si de ram essa
ope ra ção, além de to tal men te des ne ces sá ria, pre ju -
di ci al aos in te res ses do Esta do.

De ve mos pes qui sar, tam bém, a quan tas anda
a ca pa ci da de de en di vi da men to do Esta do – fa tor
an tes men su ra do pelo Ban co Cen tral, mas que,
hoje, está in cum bi do ao Mi nis té rio da Fa zen da –
como eta pa in dis pen sá vel no pro ces so de en di vi da -
men to de Esta dos e Mu ni cí pi os, atra vés da con tra ta -
ção de em prés ti mos in ter nos e ex ter nos. 

Qu e ro, como sem pre, evi tar que pa i rem dú vi -
das so bre mi nha po si ção nes te epi só dio. Afir mo que
se o Esta do ti ver ca pa ci da de de en di vi da men to para
con tra tar o em prés ti mo com o BID, se a ope ra ção
es ti ver aten den do a to dos os re qui si tos le ga is e se o
Go ver no Fe de ral se dis pu ser a ofe re cer-lhe a de vi da 
ga ran tia, vo ta rei fa vo ra vel men te a ela. Só não con-
cor do, Sr. Pre si den te, com a vir tu al ali e na ção de 600
mil hec ta res de flo res tas do nos so Esta do, para pos-
si bi li tar o em prés ti mo jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no 
de De sen vol vi men to, o BID.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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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.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – 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, há cer ca de 15
dias o Se na dor Pa u lo Sou to, do PFL da Ba hia, apre-
sen tou um pro je to no Se na do – que já ob te ve apro va -
ção nas Co mis sões da Casa – que tor na va des ne ces -
sá rio, a par tir de sua apro va ção pelo Con gres so Na ci -
o nal, o de pó si to an te ci pa do obri ga tó rio, em di nhe i ro,
por par te da que les que têm pla no da sa ú de, con vê ni -
os ou até mes mo uma au to ri za ção, no caso do SUS,
para os be ne fi ciá ri os do INSS, para in ter na ção em
hos pi ta is do nos so País.

É um pro je to sim ples, à pri me i ra vis ta, mas terá
gran de re per cus são em todo o País. São es ses pro je -
tos que fa zem com que a po pu la ção re al men te re ce -
ba be ne fí ci os do Le gis la ti vo, do Con gres so Na ci o nal,
no caso, do Se na do Fe de ral.

Ontem, a Se na do ra Ma ri na Sil va, do PT do
Acre, teve aqui em ple ná rio apro va do um pro je to de
sua au to ria que con ce de li cen ça-ma ter ni da de de 120
dias à mu lher que ado te uma cri an ça. Di an te da gran-
de quan ti da de de cri an ças aban do na das, que são co-
lo ca das ao lon go das ro do vi as, no trân si to das ci da -
des, prin ci pal men te das ca pi ta is bra si le i ras, esse é
um gran de in cen ti vo para a ado ção.

De po is de ou vir aqui, hoje, al gu mas per len gas,
al gu mas fu tri cas, al gu mas ma ni fes ta ções fa vo rá ve is
e ou tras con trá ri as ao que ocor reu nes ta se ma na,
tam bém tive a opor tu ni da de, co pi an do os bons exem-
plos des ta Casa, de apre sen tar um pro je to sim ples,
mas que, te nho cer te za, tra rá um gran de be ne fí cio à
po pu la ção: é um pro je to que es ta be le ce a de vo lu ção
de ta xas de ins cri ção em con cur sos pú bli cos.

Ulti ma men te, uma quan ti da de mu i to gran de de
con cur sos pú bli cos vêm sen do re a li za da, em to dos
os ní ve is: fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. E isso re al -
men te traz à po pu la ção, prin ci pal men te àque les de-
sem pre ga dos, àque les que es tu da ram e con ti nu am
es tu dan do para pas sar em um con cur so pú bli co. Vi
tam bém al gu mas co i sas que me cha ma ram a aten-
ção e até me ca u sa ram cer ta per ple xi da de: re pre sen -
tan tes de ór gãos pú bli cos do Ju di ciá rio, do Le gis la ti vo 
e do Exe cu ti vo jus ti fi ca rem que não de vol vem o di-
nhe i ro pago pela taxa de ins cri ção de um con cur so
pú bli co por que não têm como re tor ná-lo à po pu la ção,
pois, mu i tas ve zes, es ses re cur sos são di vi di dos en-
tre os or ga ni za do res do con cur so.

Por tan to, o ce ná rio que se apre sen ta va era o de
es cas sez de ofer ta de tra ba lho, tan to no se tor pú bli co
como na ati vi da de pri va da. A par tir do se gun do se-
mes tre do ano pas sa do, gra ças a Deus, gra ças ao es-
for ço dos em pre sá ri os bra si le i ros e es tran ge i ros que
acre di tam no po ten ci al da nos sa eco no mia e, prin ci -
pal men te, gra ças ao tra ba lho da equi pe do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, aque la si tu a ção crí ti ca co me ça a
mu dar, e já se ob ser va o cres ci men to dos pos tos de
tra ba lho. Isso ocor re tam bém no se tor pú bli co. Po de -
mos cons tar esse fato por in ter mé dio dos inú me ros
edi ta is pu bli ca dos na im pren sa, abrin do ins cri ções
para con cur sos aos mais va ri a dos em pre gos, tan to
na es fe ra dos go ver nos mu ni ci pa is e es ta du a is como,
e prin ci pal men te, no Go ver no Fe de ral.

Ocor re, to da via, que al guns des ses con cur sos,
pe las mais di ver sas ra zões, são can ce la dos ou anu la -
dos, sem que seja as se gu ra da aos par ti ci pan tes ins-
cri tos a de vo lu ção dos va lo res pa gos a tí tu lo de ins cri -
ção

Ora, sa be mos que a ma i o ria das pes so as que
se ins cre vem para se sub me ter a um con cur so pú bli -
co está de sem pre ga da ou pre ten de a me lho ria do seu
sa lá rio atu al. Pen san do as sim e le van do em con ta
que os va lo res pa gos pe las ta xas de ins cri ção dos
con cur sos são sig ni fi ca ti vos e pon de rá ve is na ren da
dos can di da tos, es tou pro pon do ao Con gres so Na ci o -
nal o Pro je to de Lei do Se na do nº 50, de 2002, que
dis põe so bre a obri ga to ri e da de de de vo lu ção das ta-
xas de ins cri ção em con cur sos pú bli cos. A anu la ção
ou a não con clu são de con cur so pú bli co, a qual quer
pre tex to, é sem pre frus tran te para os que de po si tam
sua es pe ran ça nes sa mo da li da de de mo crá ti ca de
aces so a car gos e em pre gos pú bli cos, de ven do por
isso, no mí ni mo, me re cer a con si de ra ção de re ce ber
a de vo lu ção dos va lo res pa gos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
con tar com a com pre en são de V. Exªs no sen ti do da
apro va ção, a mais ur gen te pos sí vel, do pro je to de lei
que ora sub me to à apre ci a ção dos meus emi nen tes
Pa res nes ta Casa. O pre sen te pro je to visa a co i bir
even tu a is abu sos que pos sam de cor rer da anu la ção
ou não con clu são de con cur sos pú bli cos re a li za dos
pela ad mi nis tra ção pú bli ca nas três es fe ras de go ver -
no, as se gu ran do aos par ti ci pan tes ins cri tos a de vo lu -
ção dos va lo res pa gos a tí tu lo de taxa de ins cri ção. 

Te nho cer te za de que es tou pro pon do a ado ção
de me di da jus ta por en ten der que a não efe ti va ção da
de vo lu ção das re fe ri das ta xas cons ti tui ato de im pro -
bi da de ad mi nis tra ti va, nos ter mos do in ci so II do art.
11 da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, su je i tan do
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os res pon sá ve is às pe nas pre vis tas no in ci so III do
art. 12 da mes ma lei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta
Casa e o Con gres so Na ci o nal te rão opor tu ni da de de
aten der a uma ne ces si da de im pe ri o sa de bra si le i ros
que se pre dis põem a es tu dar, a lu tar e a pa gar a ins-
cri ção de um con cur so pú bli co. Foi di vul ga da em rede
na ci o nal, ma té ria que mos tra va que re cur sos ori gi ná -
ri os de con cur sos pú bli cos são ra te a dos en tre os or-
ga ni za do res dos con cur sos. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que,
mais uma vez, esta Casa e o Con gres so Na ci o nal te-
rão opor tu ni da de de de mons trar ao povo bra si le i ro o
que aqui fa ze mos.

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 Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men to
está-se de ci din do na Eu ro pa uma ques tão mu i to im-
por tan te e cru ci al para o fu tu ro de um di plo ma ta e até
da di plo ma cia bra si le i ra. Tra ta-se do Emba i xa dor
José Ma u rí cio Bus ta ni, Di re tor-Ge ral da Orga ni za ção
para a Pros cri ção de Armas Qu í mi cas (Opaq), ór gão
das Na ções Uni das.

Hoje, em Haia, é o úl ti mo dia que o Con se lho
Con sul ti vo tem para de ci dir mo ção dos Esta dos Uni-
dos so li ci tan do a des ti tu i ção do di plo ma ta bra si le i ro,
sob o ar gu men to de que S. Exª está de sen vol ven do
pés si mo tra ba lho na en ti da de. A mo ção de ve ria ter
sido vo ta da on tem, mas não foi, ape sar da pres são
ame ri ca na. O Go ver no bra si le i ro apre sen tou, no fi nal
do dia de on tem, como for ma de so lu ci o nar as di fe -
ren ças, pro pos ta para que o diá lo go seja res ta be le ci -
do.

”Os Esta dos Uni dos exi gem a re nún cia do bra si -
le i ro ale gan do que ele faz ”má ad mi nis tra ção fi nan ce i -
ra“, está le van do a Opaq ”ao co lap so“ e ca u san do a
”des mo ra li za ção“ da equi pe téc ni ca da úni ca or ga ni -
za ção en car re ga da da des tru i ção e da fis ca li za ção da
pro li fe ra ção de ar mas quí mi cas no mun do“.

Se o Pre si den te Ge or ge W. Bush tem ra zão - e é
S. Exª em pes soa que se está en vol ven do nis so -,
esse di plo ma ta é um ir res pon sá vel, está en ver go -
nhan do a di plo ma cia bra si le i ra, le van do à des mo ra li -
za ção a equi pe téc ni ca, por uma pés si ma ad mi nis tra -
ção fi nan ce i ra. 

Mas va mos ver o que está acon te cen do; va mos
ver o que, na ver da de, está acon te cen do.

Qu an do nos so Emba i xa dor as su miu a di re ção,
a en ti da de pos su ía trin ta e cin co pa í ses-mem bros.
Hoje, são cen to e qua ren ta e cin co. O Emba i xa dor au-
to ri zou que fos se in ves ti ga da de nún cia de que cer tas
ar mas es ta ri am sen do pro du zi das den tro dos Esta-
dos Uni dos. Este país, sen tin do-se o rei do mun do, re-
vol tou-se com a de ci são to ma da por S. Exª.

E há ou tro pon to: no sen ti do de au men tar o nú-
me ro de pa í ses que es tão con tra a pro li fe ra ção de ar-
mas atô mi cas e quí mi cas, o Emba i xa dor au men tou –
re pi to - de trin ta e cin co para cen to e qua ren ta e cin co
os mem bros de sua en ti da de. Com re la ção ao Ira que,
o Pre si den te bus cou o diá lo go no sen ti do de que esse
país in te gre esse ór gão, faça par te dele, per mi tin do a
sua fis ca li za ção. Isso, sim, foi o que re vol tou o ame ri -
ca no, por que ele está bus can do ali a dos para bom bar -
de ar o Ira que, para abrir as ba te ri as, fa zer com o Ira-
que o que fez com o Afe ga nis tão. O ame ri ca no está
nes se es que ma. Inclu si ve, o Vice-Pre si den te ame ri -
ca no pro me te a le gi ti mi da de do Esta do pa les ti no e a
res ti tu i ção de to dos os ter re nos que Isra el ocu pou.
Ago ra, pela pri me i ra vez, o ame ri ca no está re co nhe -
cen do o Esta do pa les ti no e pres si o nan do Isra el para
que de vol va os ter re nos ocu pa dos. 

É con ve ni en te que se diga que tudo o que
acon te ce no Ori en te Mé dio é da res pon sa bi li da de
do ame ri ca no. A res pon sa bi li da de é so men te de um
país: dos Esta dos Uni dos, que têm a for ça, o po der,
agem e, sob a sua de ter mi na ção, Isra el faz o que está
fa zen do.

Pois o ame ri ca no quer, e por isso o Vice-Pre si -
den te está vi si tan do 16 pa í ses do Ori en te Mé dio, que
eles ace i tem a tese do bom bar de io ao Ira que para
des ti tu ir o seu pre si den te, em tro ca da sim pa tia ame-
ri ca na. Enquan to o ame ri ca no está que ren do re sol ver 
a ques tão de que o Ira que te ria – tem e deve ter – ar-
mas quí mi cas. Enquan to o ame ri ca no quer ir para o
bom bar de io, para a luta e o ex ter mí nio, o Emba i xa dor
bra si le i ro quer o diá lo go, quer en con trar uma fór mu la
por meio da qual a en ti da de que ele pre si de re ce ba o
Ira que e re ce ba dele a ace i ta ção da fis ca li za ção fe i ta
pela ONU, pela en ti da de que ele pre si de. Esse foi o
cri me que S. Exª co me teu. Por isso, o Pre si den te
ame ri ca no quer a des ti tu i ção do Emba i xa dor, que tem
mais três anos de man da to.

Qu e ro fa zer Jus ti ça, Sr. Pre si den te: o Ita ma raty
to mou pro vi dên ci as po si ti vas. Ma ni fes tou-se, pres tou
so li da ri e da de ao Emba i xa dor e está ten tan do, jun to
às ou tras em ba i xa das, con tra por-se ao ame ri ca no.
Cre io que essa é mais uma jo ga da dos nos sos ami-
gos ame ri ca nos, a qual, sin ce ra men te, la men to. 
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Ou tro dia, em São Pa u lo – não sei se V. Exªs as-
sis ti ram – o re pre sen tan te dos ne gó ci os ame ri ca nos
no ex te ri or re u niu-se com em pre sá ri os, bra si le i ros e
es tran ge i ros e afir mou, com a ma i or tran qüi li da de,
que tí nha mos que en ten der que eles, os ame ri ca nos,
têm o con tro le do mun do e, por tan to, de ci di am de
acor do com os seus in te res ses. Ele não dis se exa ta -
men te com es sas pa la vras, mas foi esse o sen ti do. Se
é guer ra ou se é paz, se é aju da ex ter na ou não, a de-
ci são é de les. E é re al men te o que ele está fa zen do. 

Todo o Bra sil e todo o mun do cho rou a que da
das tor res de Nova Ior que, e to dos con si de ra ram ne-
ces sá ria uma re a ção para ter mi nar com o ter ro ris mo.
Mas, por amor de Deus, o que o ame ri ca no fez e está
fa zen do no Afe ga nis tão, lan çan do bom bas e mais
bom bas, não é o cor re to. Na ver da de, a in dús tria bé li -
ca ame ri ca na ja ma is ga nhou tan to di nhe i ro, nun ca
es te ve tão por cima, nun ca re ce beu tan tas en co men -
das do Go ver no como ago ra. E o mais do lo ro so, Sr.
Pre si den te, é que es ta mos vi ven do um mo men to e
uma hora em que o ame ri ca no é o dono do mun do,
faz o que quer e en con tra ape nas uma re a ção tí mi da
do Mer ca do Co mum Eu ro peu, que tem na Ingla ter ra
re pre sen tan te e de fen so ra dos Esta dos Uni dos.

Mas, na ver da de, na ver da de, não há, na his tó -
ria da hu ma ni da de, um mo men to como este, em que
uma na ção é dona do mun do, po lí ti ca, eco nô mi ca, mi-
li tar, es tra té gi ca e cul tu ral men te. Faz uma ma la va -
gem ce re bral nos seus me i os de co mu ni ca ção. Pen so 
que está na hora de os ame ri ca nos pa ra rem para
pen sar. O Sr. Bush, que la men ta vel men te foi ele i to
pre si den te sob a pro te ção do bra ço ar ma do que sem-
pre de fen deu – ele dis se, em cam pa nha que o fa ria, e,
por isso, ga nhou as ele i ções –, deve re ce ber uma re a -
ção con trá ria, para que não fi que con so li da do, por
par te do mun do, o medo e para que ele não fi que
como dono do mun do.

O que está sen do jo ga do lá na Eu ro pa hoje não
é ape nas o des ti no do nos so que ri do Emba i xa dor. É
uma jo ga da, e se o nos so Emba i xa dor per ma ne cer à
fren te da en ti da de, res pon de rá os ame ri ca nos à al tu -
ra. O ame ri ca no, com hu mil da de, terá que re co nhe cer 
o seu erro e o seu equí vo co. Mas, se ga nhar a ques-
tão so bre o nos so Emba i xa dor, será mais um ato de
pre po tên cia que o fará ele var-se cada vez mais.

Sr. Pre si den te, este Se na dor e vá ri os Lí de res
apre sen tam, aqui, com base no art. 222 do Re gi men -
to Inter no, voto de so li da ri e da de ao Emba i xa dor José
Ma u rí cio Bus ta ni, Di re tor-Ge ral da Orga ni za ção para
Pros cri ção de Armas Qu í mi cas e re pú dio à po si ção
do Go ver no dos Esta dos Uni dos, que vem exer cen do

pres sões de toda or dem, vi san do des ti tu ir o Emba i xa -
dor do car go que ocu pa.

Tome-se o dis cur so que hora pro fi ro da tri bu na
do Se na do como jus ti fi ca ti va do re que ri men to. 

Ontem, um re que ri men to nes se sen ti do foi apro-
va do, por una ni mi da de, no Ple ná rio da Câ ma ra, e
che gou às mãos do Emba i xa dor ain da a tem po. Por-
tan to, se for pos sí vel, Sr. Pre si den te, vo tan do ou não
o re que ri men to, so li ci to pelo me nos que a Mesa do
Se na do – e pen so que te ria o to tal apo io dos Srs. Se-
na do res – fi zes se che gar lá o pen sa men to des ta
Casa, o que, com cer te za, se ria mu i to im por tan te
para to dos nós.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
no bre Se na dor. Ouço, com o ma i or pra zer, o apar te
de V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se-
na dor Pe dro Si mon, con gra tu lo-me com V. Exª pela
apre sen ta ção des se re que ri men to de apo io, de apre-
ço, de so li da ri e da de ao nos so Emba i xa dor Dr. Bus ta -
ni. Acre di to que o faço em nome dos ou tros Se na do -
res. V. Exª, em tem po há bil, apre sen ta esse re que ri -
men to, que de ve rá ser en vi a do o mais rá pi do pos sí -
vel. Tal vez o fuso ho rá rio pos sa até nos aju dar. Essa
pro vi dên cia tam bém foi to ma da pelo Cor po Di plo má ti -
co bra si le i ro e pela Câ ma ra dos De pu ta dos, por una-
ni mi da de, con for me as se gu ra V. Exª. So li da ri zo-me
com a cha ma da de aten ção que V. Exª faz ao man da -
tá rio su pre mo dos Esta dos Uni dos. Qu e ro acre di tar,
emi nen te Se na dor, que, onde for, do ra van te, to man do 
es sas po si ções, o Pre si den te Bush re ce be rá, de al gu -
ma for ma, ma ni fes ta ções con trá ri as. Vi nos in for ma ti -
vos de on tem que ele te ria dito que uma even tu al ma-
ni fes ta ção de ”ter ro ris mo zi nho“ do Peru não vai in ti mi -
dar o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, que de ve rá es-
tar se guin do para lá ama nhã. O nos so Emba i xa dor
Bus ta ni está jus ta men te ten tan do ne go ci ar, por meio
do bom sen so e da di plo ma cia, a ins pe ção aos ar se -
na is de ar mas quí mi cas que exis tem nos pa í ses ro tu -
la dos pe los ame ri ca nos como ter ro ris tas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Prin ci -
pal men te o Ira que.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – De ma ne -
i ra mais es pe cí fi ca no Ira que. Pa re ce que o Pre si den -
te ame ri ca no não está que ren do que se bus que a paz
por mé to dos mais mo der nos, mé to dos de bom sen so. 
Por tan to, con gra tu lo-me com V. Exª, por que o Emba i -
xa dor Bus ta ni – não sei se o po de rio dos Esta dos Uni-
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dos ha ve rá de afas tá-lo – sem pre ha ve rá de me re cer
a so li da ri e da de do Se na do Fe de ral.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te. 

Com pa nhe i ro de Ser gi pe, agra de ço a V. Exª
pela gen ti le za de ter cor ri do ao seu ga bi ne te para
apre sen tar a mo ção da qual fa la mos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª, Se na dor.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pe dro Si mon, fe li ci to V. Exª - falo, cre io, em
nome da Ban ca da de Ser gi pe - pela ini ci a ti va lou vá vel 
do pe di do de voto de so li da ri e da de ao Emba i xa dor
José Ma u rí cio Bus ta ni, nes te mo men to de in com pre -
en são por par te do go ver no ame ri ca no. O Dr. José
Ma u rí cio não in cor reu em ne nhu ma im pro pri e da de,
em ne nhum erro, em ne nhum equí vo co; ape nas cum-
priu com o seu de ver, in clu si ve exi gin do que as ins ta -
la ções mi li ta res dos Esta dos Uni dos fos sem vis to ri a -
das, como as do Ira que e as de tan tos ou tros pa í ses
que pro du zem ar mas quí mi cas. Os Esta dos Uni dos
não se po dem con si de rar do nos do mun do, imu nes a
qual quer fis ca li za ção. Tal vez te nha sido esse o mo ti vo 
prin ci pal da ar ro gân cia de mons tra da pelo go ver no
Bush numa hora em que o mun do in te i ro está pres-
tan do so li da ri e da de aos Esta dos Uni dos, no ta da men -
te quan to àque les atos de ter ro ris mo que cul mi na ram
na mor te de tan tos ame ri ca nos, tru ci da dos in jus ta -
men te pe los ter ro ris tas pa gos por or ga ni za ções in ter -
na ci o na is. O Emba i xa dor me re ce a nos sa so li da ri e -
da de. Já a re ce beu da Câ ma ra dos De pu ta dos e, por
ini ci a ti va de V. Exª, cer ta men te re ce be rá do Se na do
Fe de ral. Espe ra mos que o re sul ta do seja po si ti vo na
vo ta ção em que os Esta dos Uni dos es tão pres si o nan -
do para des ti tu ir o nos so Emba i xa dor. Mas fi que cer to 
V. Exª de que, qual quer que seja o re sul ta do, fi ca rá a
li ção de que a pre po tên cia, por ma i or que seja o país,
ja ma is deve ser exer ci da como arma de pres são para
der ru bar quem foi ele i to, como o nos so Emba i xa dor,
de mo cra ti ca men te para o car go que ocu pa.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Re e le i to
por una ni mi da de.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Re e le i to, numa pro va evi den te da sua com pe tên cia,
ca pa ci da de e sim pa tia com que nu tre os seus atos.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª, um Se na dor que sem pre
mar ca pre sen ça nos acon te ci men tos na ci o na is e in-
ter na ci o na is. Meus pa ra béns!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do pelo ca ri nho ma ni fes ta do por V. Exª e tam-
bém pela co la bo ra ção para que, jun tos, pos sa mos
apro var a mo ção que foi apre sen ta da.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª, Se na dor.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª abor da um tema da mais alta
re le vân cia. Está em jogo a dig ni da de na ci o nal e, mu i -
to mais do que isso, o res pe i to à au to no mia das na-
ções. Não se pode ad mi tir que o mun do te nha um só
se nhor, que diga o que é jus to e o que é in jus to, opor-
tu no ou ino por tu no, ade qua do ou ina de qua do, o que
ser ve ou não. Não se pode ad mi tir essa he ge mo nia
ab so lu ta de uma na ção. Cor re pe ri go a hu ma ni da de
quan do um só de ci de o seu des ti no. Cor re mos pe ri go
to dos nós quan do a guer ra ou a paz de pen dem de
uma úni ca po tên cia. Infe liz men te, os ca mi nhos da hu-
ma ni da de de sem bo ca ram nes sa si tu a ção e, quan do
tan to se com ba teu a exis tên cia do blo co, so bre tu do
do ori en te, com ba teu-se para dar es pa ço ex clu si vo à
po tên cia ame ri ca na. É la men tá vel! É ex tre ma men te
pre o cu pan te, por que hoje o nos so des ti no de povo li-
vre de pen de da boa von ta de do se nhor po de ro so.
Essa é a re a li da de. E a co bi ça so bre este País imen so 
- em ter mos, ao me nos, de ter ri tó rio - pode tam bém
não ape nas re ca ir so bre o Emba i xa dor José Ma u rí cio
Bus ta ni, mas tam bém so bre to dos nós, a nos sa in de -
pen dên cia, a nos sa so be ra nia, as nos sas ri que zas,
que já não per ten cem ao País, mas àque les que as
ex plo ram. La men ta vel men te, che ga mos a esse pon to. 
Mas a his tó ria vai além dos sé cu los, além da ou sa dia
das na ções, como Roma, Ingla ter ra, Ale ma nha ou,
mais an ti ga men te, a Ma ce dô nia. O gran de Ale xan dre
ti nha uma vi são mais hu ma nis ta do que o se nhor
todo-po de ro so da na ção ame ri ca na. Ale xan dre, o
Gran de, ao me nos, quan do no le i to de mor te, con de -
na do que es ta va, pe diu que o car re gas sem no ata ú de 
de mãos para fora, para di zer a to dos que ti nha con-
quis ta do o mun do, mas não le va va nada con si go, ia
de mãos lim pas, de mãos va zi as. Tal vez os se nho res
de ago ra não te nham a dig ni da de de Ale xan dre em
sa ber que não le va rão nada, que de i xa rão tudo e irão
de mãos va zi as pres tar con tas ao Se nhor do uni ver so. 
Pa ra béns a V. Exª! So li da ri zo-me com o Emba i xa dor,
com o País e com o dis cur so de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.
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O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor Pe dro Si mon, per mi te-me um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Ape-

nas para so li da ri zar-me com V. Exª e di zer que con ta V.
Exª com a mi nha as si na tu ra na mo ção que apre sen ta a
esta Casa. É uma ini ci a ti va que re pre sen ta o pen sa -
men to bra si le i ro tão bem en car na do sem pre em V. Exª.
Ain da quan do te nha mos as opor tu ni da des de dis cor -
dân cia, como há pou co, nos une essa mes ma emo ção,
esse mes mo sen ti do pa trió ti co que V. Exª tri pu la com
tan ta acu i da de, com tan ta se ri e da de. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É com
mu i ta ale gria, Sr. Se na dor, que afir ma mos que a di-
plo ma cia bra si le i ra - o Ita ma raty - to mou to das as pro-
vi dên ci as no sen ti do de pres ti gi ar o nos so Emba i xa -
dor e con ta tar os ou tros pa í ses para cos tu rar a re je i -
ção à pro pos ta ame ri ca na. 

Se nós ga nhar mos – e te nho a con vic ção de que
va mos ga nhar –, será uma vi tó ria da di plo ma cia bra si -
le i ra. E até que ro fa zer jus ti ça: ti ve mos ou tra vi tó ria
quan do o Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, con se guiu
que o pa co te anti-Aids ti ves se seu uso in ter na ci o na li -
za do, o que o ame ri ca no não que ria re co nhe cer. Foi
uma vi tó ria bra si le i ra me mo rá vel na ONU, da ma i or
im por tân cia e de ma i or sig ni fi ca do. E cre io que, em
cur to es pa ço de tem po, te re mos uma ou tra vi tó ria,
mais im por tan te ain da, por que des sa vez tra ta-se de
uma de ci são que re fle te o pen sa men to do mun do,
que res pe i ta o ame ri ca no, que tem mu i to ca ri nho por
ele, que sabe do seu po der e da sua for ça, mas pen sa 
que não pode ser só o ame ri ca no; o mun do tem ou-
tros pa í ses que de vem ser res pe i ta dos.

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

É o se guin te o re que ri men to a que se
re fe re o Se na dor Pe dro Si mon em seu pro-
nun ci a men to: 

REQUERIMENTO Nº 111, DE 2002

Re que i ro, com base no art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, voto de so li da ri e da de ao
Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni, Di re tor-Ge ral da
Orga ni za ção para Pros cri ção de Armas Qu í mi cas
(OPAQ), e re pú dio à po si ção do Go ver no dos Esta dos 
Uni dos que vem exer cen do pres sões de toda or dem
vi san do des ti tu ir o Emba i xa dor do car go que ocu pa.

Tome-se o dis cur so que ora pro fi ro da tri bu na do
Se na do Fe de ral como jus ti fi ca ção do re que ri men to.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Pe dro Si mon, PMDB – RS – Artur da Tá vo la –
Anto nio Car los Va la da res – Amir Lan do – Car los
Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Pe dro Si mon, a Mesa so li da ri za-se com o
pro nun ci a men to de V. Exª e to ma rá as pro vi dên ci as
para en ca mi nhar tan to o re que ri men to quan to o pro-
nun ci a men to de V. Exª ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res a fim de re gis trar a po si ção do Se na do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – 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 (PTB – 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, an tes de ini ci ar
a abor da gem que pre ten do fa zer nes ta ma nhã, gos ta -
ria de di zer, como Lí der do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le -
i ro nes ta Casa, que, em que pese al gu mas no tas jor-
na lís ti cas de que o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro tam-
bém es ta ria se apro xi man do do Go ver no, prin ci pal -
men te nes ta hora, em que exis tem vá ri os car gos a se-
rem pre en chi dos com a de ban da da do Par ti do da
Fren te Li be ral, em que pe sem es sas no tas e es sas
afir ma ções cons tan tes de al guns jor na is, o Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro per ten ce a uma pré-co li ga ção, a
uma in ten ção de per ma ne cer fir me no apo io à can di -
da tu ra do ex-Go ver na dor e ex-Mi nis tro Ciro Go mes,
jun ta men te com o PDT e o PPS, que é o Par ti do do
nos so can di da to a Pre si den te. O nos so Par ti do tem
dado de mons tra ções ca ba is de que não pre ten de ar-
re dar pé des sa de ter mi na ção, tan to é que ins ta lou em
Bra sí lia uma es pé cie de pré-co mi tê, uma es tru tu ra fí-
si ca, para que o can di da to a Pre si den te Ciro Go mes
pu des se aten der às inú me ras de man das que exis tem 
numa pré-cam pa nha ele i to ral.

Mas o PTB tam bém re a fir ma, Sr. Pre si den te, o
apo io a to das as pro po si ções do Go ver no de in te res -
se do Bra sil e con cla ma os di ver sos par ti dos para que
vo te mos – e ago ra já não é uma atri bu i ção tão ur gen -
te do Se na do, por que a Câ ma ra ain da não con se guiu
es go tar a vo ta ção da PEC da CPMF – com ur gên cia,
por que sen ti mos que essa pos ter ga ção está acar re -
tan do pre ju í zos aos co fres pú bli cos.

Enquan to Lí der do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i -
ro, afir mo que, cada vez mais, está con sis ten te a
pré-co li ga ção en tre o PDT, o PTB e o PPS. Não me
im por to com as pes qui sas de ma ne i ra al gu ma, até
por que, den tro de pou cos dias, será ins ta la da uma
CPI para apu rar as pes qui sas de in ten ção de vo tos.
Mu i to se tem la men ta do nes ta Casa os er ros cras sos
co me ti dos por es sas pes qui sas. Esta mos con vic tos
de que o ci da dão, o ex-Go ver na dor e pré-can di da to a

02922 Sá ba do  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Pre si den te da Re pú bli ca Ciro Go mes está, sim, cres-
cen do, cada vez mais, no con ce i to da po pu la ção bra-
si le i ra.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa lar so bre o pro-
je to de de cre to le gis la ti vo que se ria vo ta do hoje e ma-
ni fes tar a mi nha po si ção pes so al e a do Par ti do.

Se gun do a Cons ti tu i ção:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal

..............................................................
V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po-

der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu -
la men tar ou dos li mi tes de de le ga ção le gis -
la ti va;...

Está cla ro que o de cre to le gis la ti vo é ins tru -
men to há bil para sus tar ato nor ma ti vo do Po der Exe-
cu ti vo e não do Po der Ju di ciá rio, no caso, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral.

Esse dis po si ti vo cons ti tu ci o nal é de ca rá ter ex-
cep ci o nal, pois atri bui ao Con gres so Na ci o nal com pe -
tên cia que não se in clui en tre aque las que são ca rac -
te rís ti cas do Po der Le gis la ti vo, a sa ber as de ela bo rar
leis, fis ca li zar e con tro lar. O dis po si ti vo, ao per mi tir
cer ta in tro mis são do Po der Le gis la ti vo na área de
com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo – a de ex pe dir de-
cre tos e re gu la men tos para a fiel exe cu ção das leis,
pre vis ta no in ci so IV do art. 84 da Car ta Mag na –, tem
que ser in ter pre ta do res tri ti va men te, ja ma is ex ten si -
va men te. É prin cí pio ele men tar do Di re i to que não
cabe in ter pre ta ção ex ten si va a nor mas de ca rá ter ex-
cep ci o nal, nor mas – eu di ria – res tri ti vas. Por tan to, o
Po der Le gis la ti vo só tem com pe tên cia de sus tar nor-
mas do Po der Exe cu ti vo que exor bi tem das suas fun-
ções.

Ao se pre ten der sus tar ato do Po der Ju di ciá rio,
com base no art. 49, in ci so V, está-se am pli an do o
que ali está es cri to: atos do Po der Exe cu ti vo. A le i tu ra
de um dis po si ti vo de di re i to ex cep ci o nal tem de ser
es tri ta; não se pode al te rar o que está es cri to.

Dis cor do do en ten di men to de que a nor ma que
se pre ten de sus tar – o § 1º do art. 4º da Re so lu ção nº
20.993, de 26 de fe ve re i ro do cor ren te ano, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral – seja lei. É ób vio que se tra ta de
uma nor ma in fra le gal, de ca rá ter com ple men tar e in-
ter pre ta ti vo, ba i xa da com base no art. 105 da Lei n°
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que ”es ta be le ce
nor mas para as ele i ções“.

Não se pode, pois, in vo car con tra ela o art. 16 da
Cons ti tu i ção: ”A lei que al te rar o pro ces so ele i to ral en-
tra rá em vi gor na data de sua pu bli ca ção, não se apli-

can do à ele i ção que ocor ra até um ano da data da sua
vi gên cia“. É isso o que es ta be le ce o art. 16 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Admi ta mos, con tu do, que o dis po si ti vo in cri mi -
na do pos sa ter a con fi gu ra ção de lei, em sen ti do ma-
te ri al. Nes se caso, ca be ria ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do in ci so XI do já re fe ri do art. 49 do Esta-
tu to Su pre mo, ”ze lar pela pre ser va ção de sua com pe -
tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va de
ou tros Po de res“.

De que for ma deve o Con gres so ze lar pela pre-
ser va ção de sua com pe tên cia le gis la ti va em face de
su pos ta in va são de ou tro Po der na sua es fe ra de atri-
bu i ção?

Ca be ria ao Con gres so Na ci o nal es tu dar duas
me di das, a sa ber:

1ª) o re cur so ex tra or di ná rio, nos ter mos do art.
102, in ci so III, alí nea ”e“, as sim re di gi do:

Com pe te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pre ci pu -
a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, ca ben do-lhe: ... III)
jul gar, me di an te re cur so ex tra or di ná rio, as ca u sas de-
ci di das em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, quan do a de ci -
são re cor ri da: a) con tra ri ar dis po si ti vo des ta Cons ti tu -
i ção...

Isso por ter, su pos ta men te, ocor ri do vi o la ção ao
art. 16 da Cons ti tu i ção, na de ci são da Con sul ta nº 715,
em face da fa cul da de ou tor ga da pelo § 3º do art. 121.

2ª) ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, em face
da re so lu ção do TSE, nos ter mos do art. 103, in ci so II,
se gun do o qual po dem pro por ação de in cons ti tu ci o -
na li da de, en tre ou tros, a Mesa do Se na do Fe de ral. E
aqui es ta va tra mi tan do uma ação di re ta de in cons ti tu -
ci o na li da de pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a
qual não sei se foi adi an te.

Entre tan to, vá ri os par ti dos po lí ti cos já to ma ram
a ini ci a ti va de pro por a Adin. O Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral já so li ci tou in for ma ções ao TSE, in for ma ções
ne ces sá ri as à ins tru ção do pro ces so; não há dú vi da
de que o Gu ar dião Su pre mo da Cons ti tu i ção cum pri rá 
o seu pa pel, pre ser van do-se a in de pen dên cia e har-
mo nia dos Po de res da União.

Por tan to, pa re ce-me que não se ria um de cre to
le gis la ti vo o me lhor meio para ins tar mos o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Além do mais, o pro je to de de cre to
le gis la ti vo...

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ter mi na rei o meu pro nun ci a men to para que V.Exª te-
nha mais con di ções de apar te ar, até por que vou ci tar
o seu nome.
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O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Opor tu na -
men te, eu gos ta ria de apar te ar o dis cur so de V. Exª,
por que vou abor dar um ou tro tema, pos te ri or men te,
na tri bu na.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Está cer to.

Além do mais, Sr. Pre si den te, pa re ce-nos que
esse pro je to de de cre to le gis la ti vo não es ta ria den-
tro das nor mas de téc ni ca le gis la ti va, tan to é que o
emi nen te Se na dor Amir Lan do, Re la tor des sa ma té -
ria, apre sen tou um subs ti tu ti vo. Da ma ne i ra como se
ex pres sou o emi nen te e dou to Lí der do PMDB nes ta 
Casa, pa re ceu-nos mais – e as sim pa re ce para nos-
sa as ses so ria ju rí di ca – que se es ta ria de li be ran do
so bre um pro je to de lei. E, des sa for ma, esse pro je to 
de lei – aqui apre sen ta do como pro je to de de cre to
le gis la ti vo – te ria que se sub me ter à san ção do Pre-
si den te da Re pú bli ca.

O emi nen te Se na dor Amir Lan do, Re la tor des-
sa ma té ria, apre sen ta um subs ti tu ti vo que, aí sim,
se ria, pelo me nos sob o pon to de vis ta de téc ni ca le-
gis la ti va, aqui lo que se po dia es pe rar do Se na do Fe-
de ral.

Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Amir
Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – É evi den te
que é di fí cil bus car-se a una ni mi da de de con ce i tos e
de con vic ção. Num pri me i ro mo men to, tam bém ti ve -
mos uma cer ta di fi cul da de de en ca rar essa ma té ria
sob o pon to de vis ta do de cre to le gis la ti vo, mas, tão
logo a re so lu ção foi edi ta da pelo TSE, a que tra ta da
ver ti ca li za ção, es pe ci al men te o art. 4º, §1º – não sei
de cor o nú me ro, mas V. Exª tem aí a re fe rên cia –,
en sa i ou-se uma ten ta ti va le gis la ti va. Não há dú vi das 
de que há um po der re gu la men tar do TSE, em ter-
mos de ele i ções, mas ele tem que ser in tra le gis,
den tro da lei, não pode ex tra po lá-la. E, so bre tu do,
quan do ino va, fá-lo de ma ne i ra ca bal, in so fis má vel;
não há quem não ques ti o ne que hou ve, nes se caso,
uma mo di fi ca ção ra di cal. Em con se qüên cia, tem que
se bus car a res tri ção es ti pu la da no art. 16 da Cons-
ti tu i ção, que traz uma ve da ção ao Po der Le gis la ti vo,
no sen ti do am plo de lei que se di ri ge ao pro ces so
ele i to ral. Então, o que se quer, o que quer o Cons ti -
tu in te? Que não se al te rem as re gras do jogo já no
cur so do pro ces so, por que en ten da-se, aqui, que o
cons ti tu in te pre ser vou um ano de in to ca bi li da de da
le gis la ção ele i to ral, ao me nos para o ple i to que se
re a li ze no pra zo de um ano. Ora, nes sa cir cuns tân -
cia, quan do hou ve essa mo di fi ca ção, fe riu-se a

Cons ti tu i ção. No meu en ten der, hou ve usur pa ção da
ca pa ci da de le gis la ti va do Con gres so. É im por tan te,
tam bém, o de cre to le gis la ti vo para essa fi na li da de,
para co i bir e sus tar. Diz o art. 49, V, da Cons ti tu i ção
que é da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci -
o nal sus tar os atos de ca rá ter nor ma ti vo do Po der
Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou
dos li mi tes de de le ga ção le gis la ti va. Por ou tro lado,
no in ci so XI, há re fe rên cia a essa ca pa ci da de re gu -
la men tar de ou tros Po de res. Então, veja V. Exª que,
com bi nan do-se os dois in ci sos do art. 49, dá-se ao
Con gres so a opor tu ni da de de re pe lir esse ato. A for-
ma que a Cons ti tu i ção es ta be le ce é sus tar. Então, o
de cre to le gis la ti vo é um ins tru men to apro pri a do,
ade qua do, bas tan te em si, su fi ci en te para co i bir os
ex ces sos. Nes sa li nha, o ra ci o cí nio – que ro tran qüi li -
zar V. Exª, em bo ra seja seu o di re i to de per ma ne cer
in qui e to quan to a essa ques tão – é o da li ber da de
de cada um, é o da cons ciên cia de cada um. Ja ma is 
al guém, do pon to de vis ta con trá rio, pode im por,
mas, só para de i xar cla ro, nes ta Casa, mais uma
vez – e, quan to a isso, pos so ci tar o es có lio de vá ri -
os au to res –, devo di zer que re al men te essa ma té ria 
ca u sa uma es tra nhe za, uma sur pre sa, por que ela é
nova, foi in tro du zi da na Cons ti tu i ção de 1988. Não
há uma ju ris pru dên cia re man so sa e tran qüi la a esse
res pe i to, mas já ten tei le var adi an te aqui al guns pro-
je tos que vi sa vam co i bir a in va são de com pe tên cia
que o Po der Exe cu ti vo ope rou con tra o Con gres so.
A ver da de é que nes te Con gres so sem pre hou ve
uma cer ta ge no fle xão à von ta de dos ou tros Po de res. 
O Con gres so nun ca ze lou de ma ne i ra rí gi da pe las
suas com pe tên ci as. As Cor tes por tu gue sas, por
exem plo, ze la vam mais pela sua com pe tên cia, e
elas eram uma ca ri ca tu ra de par la men to. As Cor tes
ze la vam a tal pon to pela sua com pe tên cia – como
dis se Rui, ci tan do um exem plo fan tás ti co –, que re a -
gi ram com pa la vras rís pi das à usur pa ção de com pe -
tên cia pela fi gu ra do rei por tu guês. Veja V. Exª que é
uma tra di ção, nos ou tros par la men tos, ze lar pela
com pe tên cia. Infe liz men te, aqui sem pre pas sa ram
em bran cas nu vens as in va sões, as in cor re ções pra-
ti ca das pe los ou tros Po de res, no que se re fe re à
com pe tên cia le gis la ti va. Rui di zia: ”Só o Con gres so
le gis la“. É evi den te que te mos que ze lar, ex ce to nas
si tu a ções de le ga das, como no caso das me di das
pro vi só ri as, pela nos sa com pe tên cia. Esta é uma
ten ta ti va de fazê-lo. Devo di zer que essa é a con cep -
ção mais ele men tar que te nho des sa ma té ria. Po de -
ria ci tar vá ri os dou tos, in clu si ve para que aque les
que nos es te jam ou vin do pos sam en ten der, mas,
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numa lin gua gem de co mu ni ca ção, eu di ria que o de-
cre to le gis la ti vo me pa re ce su fi ci en te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço a V. Exª, emi nen te Se na dor Amir Lan do, o
seu apar te. Evi den te men te, não vou ou sar po le mi zar 
com V. Exª, um dos mais ilu mi na dos ju ris tas des ta
Casa, mas que ro me so li da ri zar com o Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral. To dos os Lí de res par ti dá ri os com as-
sen to nes ta Casa es ti ve ram lá bem an tes do exa me
da ma té ria por aque la Cor te. Ma ni fes ta mos ao Pre-
si den te do TSE, Mi nis tro Nél son Jo bim, a pre o cu pa -
ção e apre en são que re i na va no âm bi to do Con gres -
so Na ci o nal acer ca de uma pos sí vel in ter pre ta ção
que pu des se al te rar o pro ces so ele i to ral. Mas aí,
nes se caso, te mos que ace i tar a de ci são fi nal dos
dou tos mem bros in te gran tes da que la Cor te Su pre -
ma do pro ces so po lí ti co e ele i to ral do nos so País.

Con for me já dis se, ava li a mos que, em que pe-
sem vá ri as ações pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral para que sur ta efi cá cia a ins tru ção da nor ma ti va
da re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de ve ria
exis tir no País uma nor ma se me lhan te a essa, uma
nor ma que con si de ras se o par ti do po lí ti co ver da de i -
ra men te como na ci o nal.

Por isso, pen so que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
em bo ra te nha de ci di do de ma ne i ra ex tem po râ nea ou in-
tem pes ti va, deu o pri me i ro pas so para a ver da de i ra re-
for ma po lí ti ca, para as cláu su las de bar re i ra que tan to
pre ci sa mos im plan tar em nos so País para aca bar com
essa bal búr dia par ti dá ria exis ten te atu al men te.

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. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Peço ao emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, nos so ilus tre 1º Se cre tá rio em exer cí cio, que re-
as su ma a Pre si dên cia, ten do em vis ta que irei fa zer
um dis cur so em ho me na gem à ci da de de Ara ca ju.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a po pu la ção de Ara ca ju, ca pi tal do Esta do de
Ser gi pe, vi veu a fes ta de ani ver sá rio no úl ti mo do-
min go, 17 de mar ço. Foi uma fes ta de 147 anos de
his tó ria, su pe ran do di fi cul da des, en fren tan do de sa fi -
os na tu ra is, cons tru in do uma ci da de mo der na, pla-
ne ja da, ca paz de ser o lu gar ide al para uma vida fe-
liz.

Ara ca ju nem sem pre foi a ca pi tal. Des de os pri-
me i ros tem pos da con quis ta e até o dia 17 de mar ço 
de 1855, a ca pi tal era a ve tus ta ci da de de São Cris-
tó vão, fun da da em 1590 pelo Go ver na dor in te ri no
do Bra sil, Cris tó vão de Bar ros. O nome não foi,
como se po de ria su por, uma ho me na gem ao san to,
nem mes mo ao con quis ta dor, mas ao Vice-Rei da
Espa nha em Por tu gal, Dom Cris tó vão de Mou ra, ho-
mem de pres tí gio du ran te o do mí nio es pa nhol, de
1580 a 1640.

São Cris tó vão vi veu o Fa us to da Ca pi ta nia de
Ser gi pe, com seu ca sa rio co lo ni al, seus tem plos,
mo nu men tos, que ain da hoje dão à pa i sa gem um
as pec to ar tís ti co in con fun dí vel, com pa rá vel ao das
ci da des his tó ri cas de Mi nas Ge ra is e de ou tras par-
tes do Bra sil, como do cu men to fiel de uma ar qui te tu -
ra in con fun di vel men te luso-bra si le i ra.

São Cris tó vão, no en tan to, não ti nha um por to
em con di ção de es co ar a pro du ção açu ca re i ra ser gi -
pa na, nem mes mo es ta va si tu a da no vale mais fér til
da cana-de-açú car. Tais li mi ta ções exi gi ram do Pre-
si den te da Pro vín cia, à épo ca Iná cio Jo a quim Bar-
bo sa, a de fi ni ção de eri gir uma nova ca pi tal para
Ser gi pe.

O en tão po vo a do de Ara ca ju, com seu en ca pe -
la do de San to Antô nio, me re ceu a pre fe rên cia do
Pre si den te e dos po lí ti cos com cla ra in fluên cia na
ad mi nis tra ção lo cal, como o Ba rão de Ma ro im. No
dia 17 de mar ço de 1855, o Pre si den te Iná cio Bar-
bo sa as si nou a Re so lu ção I, que trans fe ria a ca pi tal
ser gi pa na de São Cris tó vão para Ara ca ju. Uma for te 
re a ção to mou con ta de Ser gi pe. O ter ri tó rio inós pi to, 
cor ta do de ri a chos pan ta no sos, fon te de do en ças,
como as fe bres pa lus tres, ser via de mote para os
ad ver sá ri os da mu dan ça.

O Pre si den te Iná cio Bar bo sa não re cu ou: con-
tra tou ser vi ços de en ge nhe i ros mi li ta res e deu se-
gui men to ao seu pro je to, pla ni fi can do uma ci da de
mo der na, ris ca da na pran che ta, com qua dras si mé -
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tri cas, ruas com tre chos de cem e cen to e dez me-
tros, com pra ças in ter ca la das, pro je ta das à mar gem
di re i ta do rio Ser gi pe, nos de ma is sen ti dos. Ara ca ju,
a par tir de 1855, re pe tia a ex pe riên cia de Te re zi na,
no Pi a uí, a pri me i ra ci da de pla ne ja da, para ser ca pi -
tal, em lu gar de oe i ras.

Des de os pri me i ros tem pos, Ara ca ju ad qui riu
uma vo ca ção de ci da de de con ver gên ci as, como ca-
i xa de res so nân cia da po pu la ção de todo o Esta do,
abri gan do o fun ci o na lis mo pú bli co, trans fe ri do de
São Cris tó vão, quan do os po de res mu da ram.

Sa ne ar e em be le zar a ci da de tem sido a pri o ri -
da de per ma nen te dos ad mi nis tra do res da ca pi tal
ser gi pa na, des de que o Pre si den te da Pro vín cia per-
deu a pró pria vida, vi ti ma do pe las fe bres que gras-
sa vam na nova ci da de. Ba ir ros in te i ros fo ram cons-
tru í dos, di la tan do o pro je to ori gi nal, exe cu ta do sob a
res pon sa bi li da de do ca pi tão dos en ge nhe i ros Ba sí -
lio Pir ro.

Sem pre bo ni ta, ale gre, atra en te, Ara ca ju viu
Ser gi pe cres cer, sen do o por to para ex por ta ção
dos pro du tos da ri que za ser gi pa na, do mes mo
modo como re ce beu mer ca do ri as de vá ri os por tos 
do mun do, para o con su mo da po pu la ção ser gi pa -
na. Na vi os, trens, ca mi nhões al ter na ram-se no
trans por te de bens e de gen te, mar can do Ara ca ju
como des ti no, como pra ça, como por ta de con ta to
com Ser gi pe.

Vi ven do epi só di os mar can tes, como os tor pe -
de a men tos dos na vi os mer can tes por um sub ma ri no 
ale mão, em agos to de 1942, Ara ca ju su pe rou sua
co mo ção, pro du zin do uma cons ciên cia po lí ti ca, que
ain da hoje con ser va como ele men to iden ti fi ca dor de
suas po si ções. O dra ma da guer ra, que mo bi li zou a
par tir de Ara ca ju toda a po pu la ção do País, teve efe-
i tos ime di a tos de cla ra ma ni fes ta ção po lí ti ca: o can-
di da to a Pre si den te da Re pú bli ca pelo Par ti do Co-
mu nis ta Bra si le i ro, em 1945, o en ge nhe i ro Iêdo Fi u -
za, foi o mais vo ta do dos can di da tos na ca pi tal ser-
gi pa na; Luiz Car los Pres tes ven ceu; na dis pu ta para
o Se na do, as mais im por tan tes fi gu ras ser gi pa nas,
como Grac cho Car do so, Fir mo Fre i re, Dur val Cruz e
Au gus to May nard Go mes.

Ara ca ju ja ma is per deu essa cons ciên cia po lí ti -
ca e ide o ló gi ca, con quis ta da na ad ver si da de. Ara ca -
ju tem de ci di do ele i ções e tem dado o exem plo de
suas es co lhas, di fe ren te men te dos de ma is Mu ni cí pi -
os do Esta do de Ser gi pe, com ra ras e hon ro sas ex-
ce ções.

Ci da de em rit mo ace le ra do de cres ci men to,
Ara ca ju re ce be a in fluên cia dos gran des cen tros ur-
ba nos, cons trói con do mí ni os e ba ir ros in te i ros de
edi fí ci os de apar ta men tos, sem, no en tan to, com pro -
me ter o seu tra ça do, pre ser van do áre as de man-
gues, fi xan do ga ba ri to para os pré di os em zo nas
pra i a nas, con ser van do os exem pla res mais re pre -
sen ta ti vos da sua ar qui te tu ra eclé ti ca.

No úl ti mo do min go, Sr. Pre si den te, no meio da
fes ta, a ci da de ga nhou de pre sen te o Te a tro To bi as
Bar re to – casa de es pe tá cu lo para 1,3 mil pes so as,
cons tru í da de acor do com mo der no pro je to, ini ci a do
no Go ver no de João Alves e ter mi na do no Go ver no
atu al, de Alba no Fran co –, que co lo ca a ca pi tal ser-
gi pa na na lis ta das mais bem do ta das em equi pa -
men tos ar tís ti cos e cul tu ra is.

Ser gi pe tem essa ca rac te rís ti ca de pro te ger a
arte e a cul tu ra pe los mais di ver sos go ver nan tes,
hon ran do a tra di ção de tan tos e tão ilus tres va rões
ser gi pa nos, como o pró prio To bi as Bar re to, es co lhi -
do para dar seu nome ao te a tro ago ra ina u gu ra do.

É um belo pre sen te, à al tu ra da ani ver sa ri an te
Ara ca ju, que dará aos ar tis tas e aos pro du to res cul-
tu ra is as opor tu ni da des ne ces sá ri as ao flu xo cri a ti -
vo, que mais e mais ele va rá Ara ca ju à con di ção de
uma gran de ci da de bra si le i ra, para ale gria e or gu lho 
de to dos os que nas ce ram ou vi vem na ca pi tal de
Ser gi pe.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a
V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Con-
gra tu lo-me com V. Exª nes te mo men to em que
enal te ce as qua li da des da que ri da Ara ca ju, que,
se gun do V. Exª afir ma, ain da será uma gran de ci-
da de bra si le i ra. Qu e ro di zer que Ara ca ju já é uma
gran de ci da de do Bra sil, é ma i or ain da pelo seu
cli ma aco lhe dor. Enal te ço o dis cur so de V. Exª ao
co me mo rar o 147º ani ver sá rio de Ara ca ju, ci da de
da qual te nho mu i tas sa u da des. A mi nha que ri da
irmã lá mora já há al gum tem po; faz uns cin co ou
seis anos em que ela in sis te que eu vá lá. Com
cer te za, ha ve rei de ir para tam bém aju dar a co me -
mo rar o ani ver sá rio des sa ci da de, que é uma das
mais aco lhe do ras de nos so Bra sil.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Se na dor Car los Pa tro cí nio, o apar te
de V. Exª mu i to me emo ci o na, por que to dos sa bem
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do acen dra do amor que te nho pela ca pi tal Ara ca ju.
Nas ci em Si mão Dias, no semi-ári do ser gi pa no,
mas, em Ara ca ju, cri ei meus fi lhos, for mei-me ad vo -
ga do e quí mi co in dus tri al. Na re a li da de, te nho gran-
de par te da mi nha vida de di ca da à que ri da ci da de
de Ara ca ju, a nos sa ca pi tal. 

Não po de ría mos, Se na dor Car los Pa tro cí nio,
de i xar na omis são o ani ver sá rio de uma ci da de que
hoje é mo de lo para o Nor des te bra si le i ro – mo de lo
que, aci ma de tudo, pon ti fi ca pela so bri e da de de
seus ad mi nis tra do res, pelo com pro mis so que as su -
mi ram, pe ran te a co mu ni da de, de bem dotá-la com
equi pa men tos so ci a is, gran des par ques e ave ni das.
Enfim, é uma ci da de pa ca ta, onde, fe liz men te, a vi o -
lên cia não atin giu o ní vel nem o per cen tu al dos
gran des cen tros ur ba nos do nos so Bra sil.

Peço a Deus que Ara ca ju, quan do com ple ta
seus 147 anos, man te nha-se sem pre bo ni ta, al ta ne i -
ra, pa cí fi ca e aco lhe do ra, como V. Exª se re fe riu. 

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 Amir Lan do, pró xi mo 
ora dor ins cri to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez,
vol to a esta tri bu na para abor dar a ques tão fun diá ria 
na ci o nal, so bre tu do no que se re fe re à le gis la ção
que al te rou subs tan ci al men te a com pe tên cia da
União nos Esta dos Fe de ra dos.

Em pri me i ro lu gar, devo di zer que há equí vo -
cos. Infe liz men te, a re for ma agrá ria não se faz na
mí dia; faz-se de fato, re a li zan do a dis tri bu i ção da
ter ra.

Lem bro-me de que, quan do ha via essa dis cus -
são ini ci al da re for ma agrá ria, na dé ca da de 60, par-
ti ci pei, jo vem ain da, de um even to es tu dan til em São
Pa u lo e, pas san do por de ter mi na do ba ir ro, vi um
mon te de ter ra e uma pla ca: ”Aqui co me ça a re for ma 
agrá ria. Dá-se ter ra“. Re al men te, aque la pla ca ti nha
um pou co de sar cas mo, mas re fle tia uma re a li da de.
É pre ci so dis tri bu ir a ter ra, não ape nas tí tu los, pa-
péis. É pre ci so as sen tar os bra ços sem ter ra nas ter-
ras sem bra ços. Isso foi dito ain da pelo Ge ne ral Fi-
gue i re do na Tran sa ma zô ni ca.

O que que re mos, Sr. Pre si den te, é que se de i -
xe de re sol ver as ques tões nos ga bi ne tes, que se
tro quem ta pe tes e sa las pela re a li da de cru el, em
que a vi o lên cia não é ape nas a do ano que pas sou,

de 14 ví ti mas nos con fli tos de ter ra. No meu Esta do
de Ron dô nia, co nhe ço bem não mu i to mais de 30
ca sos de mor tes ad vin das da luta pela ter ra. Em Ja-
ci lân dia, às mar gens do Ja ci pa ra ná, de uma só vez
fo ram ce i fa das oito vi das. Um es cân da lo, tan to
quan to os de Ca ra jás e Co rum bi a ra, mas que fi cou
en co ber to pelo véu es cu ro e per ver so da in di fe ren -
ça. À in di fe ren ça de to das as au to ri da des e da mí-
dia, a mi nha des con for mi da de, ma ni fes ta nes ta tri-
bu na na que le mo men to. Ape nas isto: o meu re gis tro
ca la do nos Ana is. Nada mais, Sr. Pre si den te.

Ain da re cen te men te, nes sa mes ma re gião, um
ci da dão foi es quar te ja do. Uma ou tra ví ti ma, de po is
de es quar te ja da, en sa ca da e pen du ra da ao lon go
da ve re da, por onde de ve ri am pas sar ou tros
sem-ter ra, ou tros que an se i am por ter ra e la ti fún dio
para sa ci ar a fome eter na das vi das ra quí ti cas e fa-
min tas.

É isso que se ob ser va e, no en tan to, não se re-
gis tra. E o que não apa re ce na mí dia não pas sa a
ter exis tên cia. A in sen si bi li da de, o si lên cio e o es-
guio olhar de i xam es ses fa tos no des co nhe ci men to,
no es que ci men to, en fim, no des ca so.

Mas o que fa zer di an te de tan ta in sen si bi li da -
de? Será que va mos con ti nu ar a não nos en ver go -
nhar dos acam pa men tos de sem-ter ra? Mu i tos, até
com mo ti va ção po lí ti ca, sim, mas pela fal ta de ação
do Po der Pú bli co, que não dá a chan ce de um tra to
de ter ra para que es ses bra si le i ros pos sam plan tar e
co lher.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
é imen so em ter mos de ter ri tó rio. As ter ras são mu i -
tas, so bre tu do as ter ras pú bli cas, as ter ras de vo lu tas 
da União. No Esta do de Ron dô nia, até a edi ção da
Car ta de 1988, a ma i o ria das ter ras per ten cia à
União. E não se lhes dá uma des ti na ção so ci al, con-
for me alu de o Esta tu to da Ter ra e tam bém a Cons ti -
tu i ção. Pelo con trá rio, num pro ces so es ca bro so de
in te res ses es cu sos, elas vão sen do re gu la ri za das e
ti tu la das em gran des par ti das, usan do-se os ”la ran -
ja is“, ou seja, pes so as que em pres tam o nome para
a mul ti pli ca ção dos hec ta res e a for ma ção de la ti fún -
di os à cus ta da ter ra pú bli ca – essa ter ra que de ve -
ria ser dis tri bu í da, que de ve ria ser vir para re a li zar a
jus ti ça so ci al, que é dar a to dos um pou co do seu e
de cada um, dar a to dos um pou co des sa ter ra que
per ten ce à Na ção bra si le i ra.

Em vez de se dar uma des ti na ção so ci al à ter-
ra, o que se faz é pos si bi li tar a for ma ção de la ti fún -
di os. E não há li ci ta ção, como as que o Incra pro mo -
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veu em Ron dô nia em 1972 e 1974. Não, uti li za-se
essa for ma es ca mo te a da do ”la ran jal“, que nada
mais é do que a plan ta ção onde viça, com o cio tro-
pi cal, a ile ga li da de, a de lin qüên cia e o en ri que ci -
men to ilí ci to.

Por isso, Sr. Pre si den te, aqui que ro cha mar a
aten ção dos Go ver na do res da Ama zô nia como um
todo, e so bre tu do do Go ver na dor do Esta do de Ron-
dô nia, para di zer que o De cre to-Lei nº 1164, de
1971, de cla ra va de in te res se para a se gu ran ça e o
de sen vol vi men to na ci o na is as fa i xas de 100 qui lô -
me tros de cada lado das ro do vi as fe de ra is, e que a
par tir da edi ção do De cre to-Lei nº 1933 o in te res se
na ci o nal com a se gu ran ça e o de sen vol vi men to fo-
ram re vo ga dos. E, con se quen te men te, de vol vi das as
ter ras, até en tão ha vi das como de vo lu tas da União,
para as res pec ti vas uni da des fe de ra das, vale di zer,
para os res pec ti vos Esta dos. 

Mas o que su ce de, Sr. Pre si den te? O tex to –
que não pas so a ler – do De cre to-Lei nº 1933, de
25/11/87, pre ser va va uma com pe tên cia re si du al, de
cer ta for ma am pla e ge ral, da União Fe de ral. Por que 
to das as si tu a ções ju rí di cas cons ti tu í das – e na de fi -
ni ção, na in ter pre ta ção dada pelo pró prio le gis la dor,
a cha ma da in ter pre ta ção ge nu í na –, o le gis la dor es-
ta be le cia o que eram tais si tu a ções e che ga va à si-
tu a ção de um mero re que ri men to, uma pre ten são
qual quer, uma pos tu la ção, in con sis ten te que fos se,
apro pri ar-se das ter ras pú bli cas.

Sr. Pre si den te, é pre ci so que os Go ver nos es-
ta du a is en ten dam que esse de cre to-lei não foi re-
cep ci o na do pela Cons ti tu in te e pela Cons ti tu i ção. 

Na for ma do art. 25 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ve ri fi ca mos que:

Fi cam re vo ga dos, a par tir de cen to e oi ten ta
dias da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção, su je i to este
pra zo a pror ro ga ção por lei, to dos os dis po si ti vos le-
ga is que atri bu am ou de le guem a ór gão do Po der
Exe cu ti vo com pe tên cia as si na la da pela Cons ti tu i ção 
ao Con gres so Na ci o nal, es pe ci al men te no que tan-
ge a:

I – ação nor ma ti va; 

II – alo ca ção ou trans fe rên cia de re cur sos de
qual quer es pé cie.

E aí o §1º, que nos in te res sa so bre mo do:

§ 1º Os de cre tos-leis em tra mi ta ção no Con-
gres so Na ci o nal e por este não apre ci a dos até a
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção te rão seus efe i tos re-
gu la dos da se guin te for ma:

I – se edi ta dos até 2 de se tem bro de 1988, se-
rão apre ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal no pra zo
de até cen to e oi ten ta dias a con tar da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção, não com pu ta do o re ces so par la -
men tar;

II – de cor ri do o pra zo de fi ni do no in ci so an te ri -
or, e não ha ven do apre ci a ção, os de cre tos-leis ali
men ci o na dos se rão con si de ra dos re je i ta dos;

§ 2º Os de cre tos-leis edi ta dos en tre 3 de se-
tem bro de 1988 e a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
se rão con ver ti dos, nes ta data, em me di das pro vi só -
ri as...

Ado ta-se já essa fór mu la.

Qu e ro di zer a V. Exª e so bre tu do aos Go ver nos 
es ta du a is que os de cre tos-leis que não fo ram re cep -
ci o na dos, au to ma ti ca men te não ti ve ram mais vi gor,
e es sas dis po si ções que ain da res guar da vam uma
com pe tên cia re si du al aos Esta dos, com a edi ção da
Cons ti tu i ção e, so bre tu do, com a ex pi ra ção dos pra-
zos es ti pu la dos no art. 25, aca ba ram por ser re vo ga -
das in to tum.

Logo, Sr. Pre si den te, vale di zer que, a par tir da
nova Cons ti tu i ção e a par tir so bre tu do da edi ção do
De cre to-Lei nº 1933, de 25/11/87, ca bia aos Esta-
dos dis por so bre esse pa tri mô nio ter ri to ri al, ex clu í do 
aque le si tu a do na fa i xa de fron te i ra, ou seja, na fa i xa 
de 150 qui lô me tros a par tir da li nha di vi só ria com
ou tros pa í ses. E ain da pre ser vou-se à União as ter-
ras de ma ri nha, ou seja, aque las si tu a das ao lon go
da cos ta bra si le i ra. 

A idéia de pre ser var no âm bi to da União as
ter ras de vo lu tas si tu a das ao lon go das fron te i ras de-
cor re ain da da pri me i ra Cons ti tu i ção re pu bli ca na,
fru to de uma emen da de Jú lio de Cas ti lhos, que, ao
de fen dê-la na que le Con gres so cons ti tu in te, de fi niu-a 
como gran de ane lo, o gran de abra ço para man ter a
uni da de na ci o nal. 

Essa idéia ain da hoje guar da uma ra zão de or-
dem prá ti ca. Ain da hoje, a uni da de na ci o nal man tém 
esse laço ex tre mo por in ter mé dio dos ter re nos de
ma ri nha e da fa i xa de fron te i ra, onde as ter ras de vo -
lu tas, so bre tu do, e a in ge rên cia da União, para a se-
gu ran ça na ci o nal, se ma ni fes tam de for ma ex cep ci o -
nal.

Sr. Pre si den te, por isso é im por tan te que os
Esta dos fe de ra dos – aler to o Go ver na dor do meu
Esta do, José de Abreu Bi an co, so bre tu do – to mem
pro vi dên ci as no sen ti do de ge ren ci ar, de ad mi nis trar 
o pa tri mô nio de vo lu to es ta du al, a fim de que a pro-
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pri e da de pú bli ca cum pra a sua fun ção so ci al, es ti pu -
la da na Cons ti tu i ção Fe de ral e no Esta tu to da Ter ra.

Tam bém jul go im por tan te não per der de vis ta a
fun ção so ci al da pro pri e da de, que é fa zer dela um
ins tru men to da jus ti ça so ci al, um bem de pro du ção
e não um bem me ra men te es pe cu la ti vo. A ter ra não
deve ser uma re ser va de va lor fun diá rio, mas de ve -
mos dar-lhe, sim, uma des ti na ção, para que se ex-
tra ia dela o que está apta a ofe re cer, prin ci pal men te
para dis tri bu ir ali men tos para os mi lha res e mi lha res 
de bra si le i ros que não têm um pe da ço de ter ra para
plan tar; mais do que isso, para pro du zir, pro gre dir e
de sen vol ver-se eco nô mi ca e so ci al men te.

Assim, não pen se mos que a re for ma agrá ria
acon te ce rá na mí dia, no pa pel e nos dis cur sos. É
pre ci so des cer a essa re a li da de atroz onde os con fli -
tos se mul ti pli cam, em que a luta pela ter ra e pela
vida, mu i tas ve zes, leva a vida de mi lha res e mi lha -
res de bra si le i ros sem um jus to mo ti vo, só e ex clu si -
va men te pela ou sa dia de de se ja rem eles vi ver.
Nada mais do que o im pul so vi tal os ani ma.

Sin to, Sr. Pre si den te, que o tem po se es go tou.

Agra de cen do a to le rân cia de V. Exª, que ro fa-
zer um agra de ci men to pela exis tên cia aos Ana is,
que, mais uma vez, vão re gis trar o meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que com pa re ce rá
ao Se na do, no pró xi mo dia 2 de abril, às 15 ho ras,
S. Exª o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Se nhor
Cel so La fer, aten den do à con vo ca ção fe i ta nos Re-
que ri men tos n°s 53 e 54, de 2002.

As ins cri ções para in ter pe la ções ao Sr. Mi nis -
tro es tão aber tas na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que com pa re ce rá
ao Se na do, no pró xi mo dia 16 de abril, às 15 ho ras,
S. Exª o Mi nis tro de De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, Se nhor Sér gio Sil va do Ama ral,
aten den do à con vo ca ção fe i ta nos Re que ri men tos
n°s 51 e 52, de 2002.

As ins cri ções para in ter pe la ções ao Sr. Mi nis -
tro es tão aber tas na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vir tu de da fal ta de quo rum em Ple ná rio para o
pros se gui men to da ses são, fica so bres ta da a
Ordem do Dia de hoje.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção é so bres ta da:

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 6,  DE 2002
(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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au to ria do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is 
de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do).

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, 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 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001, na Casa de
Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra -
men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor Luiz Otá vio).

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2002

(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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce 
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Edu-
ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des).

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,

nos ter mos do Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
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Pa re cer nº 110, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra -
ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE II.

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 RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,

nos ter mos do Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 145, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia da à ope ra -
ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID. (Fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro,
Pe que nas e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).

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.

6
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,

nos ter mos do Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como
re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre 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, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 

nos ter mos do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º
da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, em aten di men to ao dis pos to no art. 52, VI e IX, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

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.

8
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma 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 27, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se-
na dor Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti -
go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro -
am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, 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.

9
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
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acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

10
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de

Emenda à Constituição nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

11
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

12
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

13
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2001

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 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

14
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 50, DE 1999

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 50, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva-
ro Dias, que mo di fi ca o § 1º do art. 45 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que dis põe so bre a re pre sen ta ção na Câ ma -
ra do De pu ta dos, ten do

Pa re cer sob nº 1.255, de 2001, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto con trá -
rio do Se na dor Se bas tião Ro cha, e abs ten ção do Se-
na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Anto nio Car los
Va la da res 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 pla no apre-
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sen ta do no mês pas sa do pelo Pre si den te Ge or ge W.
Bush, em sua vi a gem à Ásia, como al ter na ti va ao Pro-
to co lo de Kyo to, não con ven ceu a co mu ni da de in ter -
na ci o nal, nem a ma i o ria de mo crá ti ca do Se na do
ame ri ca no, de que os Esta dos Uni dos es tão dis pos -
tos a re du zir efe ti va men te as emis sões dos ga ses de
efe i to es tu fa.

Ri go ro sa men te, o que o Pre si den te Bush apre-
sen tou não é uma pro pos ta ou com pro mis so de re du -
ção das emis sões ame ri ca nas des ses ga ses, mas uma
de sa ce le ra ção no cres ci men to des sas des car gas.

Em ar ti go es pe ci al para o The New York Ti mes,
re pro du zi do pela Fo lha de S. Pa u lo, o eco no mis ta
Paul Krug man afir ma que o go ver no ame ri ca no ofe re -
ce ”uma ilu são de am bi en ta lis mo, anun ci an do po lí ti -
cas que soam im pres si o nan tes, mas são qua se sem
con te ú do“. ”A ad mi nis tra ção Bush está cla ra men te
fora de com pas so com o pú bli co“, afir ma Paul Krug-
man, para acres cen tar: ”Sua in di fe ren ça em re la ção
ao des ti no do pla ne ta se ria bem im po pu lar se fos se
per ce bi da de ma ne i ra mais ge ral“. 

Tal vez, para a ad mi nis tra ção Bush, a ten ta ti va
de re du ção des sas des car gas seja en ten di da como
uma ini ci a ti va sen ti men tal, um de lí rio ro mân ti co de or-
ga ni za ções que so nham pre ser var o am bi en te e sal-
var o pla ne ta. Só isso ex pli ca ria a re lu tân cia em par ti -
ci par, com ma i or em pe nho, de uma pro pos ta que tem
sido aca ta da por pa í ses de to dos os qua dran tes, com
di ver si fi ca dos gra us de de sen vol vi men to. 

O fato, Sras e Srs. Se na do res, é que as al te ra -
ções cli má ti cas oca si o na das pelo efe i to es tu fa são
mais do que com pro va das, e as pers pec ti vas, se não
fo rem re ver ti das, são de de te ri o ra ção da qua li da de de
vida, qui çá, num pra zo mais di la ta do, de ame a ça à so-
bre vi vên cia.

A con cen tra ção de gás car bô ni co na at mos fe ra,
bem como de ou tros ga ses que con tri bu em para o
aque ci men to glo bal, au men tou as sus ta do ra men te à
me di da que se foi in ten si fi can do o uso de com bus tí ve -
is fós se is. Estu dos do Pa i nel Inter go ver na men tal de
Mu dan ças Cli má ti cas (IPCC) re ve la ram que, no úl ti -
mo sé cu lo, a tem pe ra tu ra mé dia do pla ne ta au men tou 
en tre 0,3 e 0,6 grau cen tí gra do. 

Os es tu dos de mons tra ram tam bém, numa vi são 
pros pec ti va, que, man ti das as ten dên ci as atu a is, che-
ga ría mos ao ano 2100 com uma con cen tra ção de 700
par tes por mi lhão de ga ses de efe i to es tu fa na at mos -
fe ra – pra ti ca men te o do bro da que se re gis tra atu al -
men te. Esses nú me ros, Sr. Pre si den te, já são con si -
de ra dos con ser va do res, di an te das pes qui sas mais
re cen tes, con clu í das ou em an da men to.

As con se qüên ci as des se aque ci men to se ri am
drás ti cas: de ge lo das ca lo tas po la res, com a con se -
qüen te ele va ção do ní vel do mar, des vi os nos pa-
drões plu vi o mé tri cos, com a ocor rên cia de se cas e de
en chen tes e in cre men to do pro ces so de de ser ti fi ca -
ção. Seus re fle xos de i xam an te ver uma ma i or in ci dên -
cia de do en ças epi dê mi cas e que da nos ín di ces de
pro du ti vi da de agrí co la. 

Dis cu ti do exa us ti va men te em re u niões pre pa ra -
tó ri as e prin ci pal men te na Con fe rên cia das Na ções
Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to – a
Rio-92 –, esse tema ge rou um com pro mis so dos pa í -
ses que par ti ci pa ram da Con ven ção Qu a dro das Na-
ções Uni das so bre a Mu dan ça do Cli ma. 

Nos ter mos des sa Con ven ção, os pa í ses de sen -
vol vi dos, sa bi da men te os ma i o res res pon sá ve is pela
emis são de ga ses de efe i to es tu fa na at mos fe ra, as-
su mi ri am a li de ran ça na ini ci a ti va de es ta bi li zar, e em
se gui da re du zir, os ní ve is de con cen tra ção des ses
ga ses. A res pon sa bi li da de pri me i ra dos pa í ses in dus -
tri a li za dos não isen ta os pa í ses em de sen vol vi men to
– en tre eles o Bra sil – de se em pe nha rem em im ple -
men tar pro gra mas com o ob je ti vo de man ter a nor ma -
li da de das con di ções cli má ti cas – afi nal, pre vê-se que
em 2020 me ta de das emis sões de gás car bô ni co na
at mos fe ra será ori gi na da nas na ções pe ri fé ri cas. 

Des de a re a li za ção da Rio-92, Sras e Srs. Se na -
do res, o efe i to es tu fa vem sen do dis cu ti do e ana li sa do 
pe ri o di ca men te pe los pa í ses sig na tá ri os da Con ven -
ção, ain da que as me di das efe ti vas vi san do à re du ção 
das des car gas de i xem mu i to a de se jar. 

Em 1997, na Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da
Con ven ção do Cli ma, re a li za da em Kyo to, no Ja pão,
as pro pos tas de re du ção do efe i to es tu fa, até en tão
apre sen ta das ge ne ri ca men te, fo ram acom pa nha das
de me tas, to man do-se por base o ano de 1990. O Pro-
to co lo de Kyo to es ta be le ceu, para os pa í ses de sen -
vol vi dos, um cor te mé dio de 5,2% nas emis sões de
ga ses de efe i to es tu fa, a ser exe cu ta do até 2012.

A re lu tân cia dos Esta dos Uni dos em aca tar as
me di das de fi ni das em Kyo to tem sido jus ti fi ca da pelo
Pre si den te Bush pela ne ces si da de de cres ci men to da
eco no mia ame ri ca na. Além de ale gar os ele va dos
cus tos eco nô mi cos para pro mo ver a re gu la ção am bi -
en tal, Bush tem afir ma do que o cum pri men to das me-
tas pode ex tin guir mi lhões de em pre gos em seu país.

O bo i co te ame ri ca no ao Pro to co lo de Kyo to cri-
ou um im pas se no âm bi to da Con ven ção so bre Mu-
dan ça Cli má ti ca, pois os Esta dos Uni dos, so zi nhos,
res pon dem por 25% de toda a emis são de ga ses de
efe i to es tu fa do pla ne ta. Pa ra le la men te a essa re lu -
tân cia ame ri ca na, ve ri fi ca-se que mu i tos pa í ses de-
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sen vol vi dos não têm cum pri do seus com pro mis sos
de for ma in te gral, ain da que al guns te nham jus ti fi ca ti -
vas pla u sí ve is para tan to. É o caso, por exem plo, da
Ale ma nha, que teve sua pro gra ma ção pre ju di ca da ao
in cor po rar tec no lo gi as ul tra pas sa das da ex-Ale ma -
nha Ori en tal, por oca sião da uni fi ca ção. 

Por sua vez, a Rús sia e ou tros pa í ses do Les te
eu ro peu, ain da que não te nham se em pe nha do nes-
sa ques tão, aca ba ram re du zin do es sas emis sões em
con se qüên cia da de pres são eco nô mi ca por que vêm
pas san do. 

O iso la ci o nis mo ame ri ca no, fon te de in dig na ção 
in ter na ci o nal, aca bou se acen tu an do quan do o Ja-
pão, seu tra di ci o nal ali a do nes sa ques tão am bi en tal e
quar to ma i or emis sor mun di al de gás car bô ni co, de ci -
diu no ano pas sa do ra ti fi car os ter mos do Pro to co lo,
trans for man do em lei os com pro mis sos as su mi dos.

Nes sas cir cuns tân ci as, e pres si o na do tam bém
pela opi nião pú bli ca de seu país, Bush apre sen tou o que
cha ma de ”al ter na ti va fle xí vel“ ao Pro to co lo de Kyo to. 

Sua pro pos ta con sis te em re du zir a in ten si da de
das emis sões dos ga ses de efe i to es tu fa em 18%.
Sua fa lá cia: vin cu lar esse per cen tu al ao PIB. Bush
fixa uma re du ção des sas des car gas de 183 para 151
to ne la das para cada mi lhão de dó la res do Pro du to
Inter no Bru to. Como, es ti ma-se, a eco no mia ame ri ca -
na cres ce rá 30% até 2012, não ha ve ria, nes se caso,
re du ção real das emis sões em re la ção ao ano de
1990, mas uni ca men te uma de sa ce le ra ção nas emis-
sões – o que nem exi gi ria ma i o res es for ços, di an te da
ex pec ta ti va de que o cres ci men to eco nô mi co ve nha a
se con cen trar no se tor de ser vi ços, o qual pres cin de
de ma i or que i ma de car bo no. 

Em re cen te edi to ri al, o jor nal Fo lha de S. Pa u lo,
co men tan do a pro pos ta do go ver no ame ri ca no, res-
sal ta que ”en quan to Kyo to de ter mi na uma re du ção de
fato, Bush pro cu ra in tro du zir um novo con ce i to, algo
eté reo“. ”O que o pre si den te pro põe, por tan to, não é
uma re du ção, mas uma de sa ce le ra ção na taxa de au-
men to das des car gas de ga ses“, co men ta o edi to ri al,
para lem brar: ”Não fal ta ram vo zes a clas si fi car o pa-
co te de Bush como mera pro pa gan da en ga no sa“. 

Ou tros as pec tos da pro pos ta de Bush são cri ti -
ca dos no ex te ri or e em seu pró prio país. No ar ti go já
ci ta do, o eco no mis ta Paul Krug man co men ta a pre-
ten di da cri a ção de um fun do de 4 bi lhões e 600 mi-
lhões de dó la res, em cin co anos, para in ves ti men to
em ener gi as al ter na ti vas: ”Isso é me nos do que um
cen ta vo por dia por ame ri ca no. Vo cês re al men te
acham que isso é su fi ci en te para pro du zir uma mu-
dan ça ra di cal na ma ne i ra como nós usa mos a ener-
gia, ou que essa seja uma res pos ta apro pri a da a uma
ame a ça gi gan tes ca con tra o pla ne ta?". 

Como con tra pon to, Sras e Srs. Se na do res, ao
que a Fo lha de S. Pa u lo cha mou no ci ta do edi to ri al
de ”Pro pos ta Anti cli má ti ca“, que ro pa ra be ni zar a dis-
po si ção do Go ver no bra si le i ro de ra ti fi car o Pro to co lo
de Kyo to, con for me tem anun ci a do o Mi nis tro Ro nal -
do Sar dem berg. 

Di an te de ati tu des como essa do Go ver no bra si -
le i ro, é pos sí vel até que o nú me ro de ra ti fi ca ções exi-
gi do para que o Pro to co lo en tre em vi gor (55 pa í ses
que em seu con jun to re pre sen tem pelo me nos 55%
das emis sões) seja com ple ta do até se tem bro, quan-
do se re a li za rá a Con fe rên cia Rio+10, em Jo ha nes -
bur go, Áfri ca do Sul.

Até lá, Sras e Srs. Se na do res, es pe ra mos que
os Esta dos Uni dos pos sam re ver sua po si ção na po lí -
ti ca am bi en tal, com a cons ciên cia de que os da nos à
at mos fe ra, se não fo rem con ti dos, aca ba rão por pre-
ju di car a eco no mia e a qua li da de de vida dos Esta dos 
Uni dos e de todo o pla ne ta. 

Espe ra mos, tam bém, que ou tros pa í ses em de-
sen vol vi men to apre sen tem sua Co mu ni ca ção Na ci o -
nal, lis tan do os pro ce di men tos to ma dos para o cum-
pri men to das me tas da Con ven ção. Fi nal men te, fa ze -
mos vo tos para que pa í ses in dus tri a li za dos e em de-
sen vol vi men to, fra ter nal men te, con ju guem seus es-
for ços para evi tar o agra va men to das con di ções cli-
má ti cas, numa de mons tra ção de apre ço à na tu re za e
de ir man da de e en ten di men to en tre os po vos. 

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re que i -
ro, nos ter mos re gi men ta is, seja a se guin te ma té ria,
edi ta da pelo jor nal Ga ze ta de Ser gi pe, no dia de
hoje, 22, na ci da de de Ara ca ju – Ser gi pe, in se ri da nos
Ana is da Casa e pu bli ca da no Diá rio do Se na do.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, da di vul ga ção de uma
de ci são his tó ri ca to ma da pelo Se na do Fe de ral em
ses são ple ná ria do úl ti mo dia 20, quan do des ta vez
fo ram apro va dos des ta ques à MP nº 9/2001, que be-
ne fi ci a ram a agri cul tu ra bra si le i ra, cuja cri se vem a
cada dia re cru des cen do prin ci pal men te por fal ta de
in cen ti vo do Go ver no e pelo alto en di vi da men to pro-
vo ca do pela in ci dên cia da cor re ção mo ne tá ria so bre
os con tra tos de fi nan ci a men to ru ral.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) - A
Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba lhos, por fal ta de nú-
me ro em ple ná rio para seu pros se gui men to, 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 da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia
26, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:
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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 12 ho ras e 52
mi nu tos.)

(OS  12025/02)
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 Ata da 28ª Sessão não De li be ra ti va
em 25 de março de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

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

(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

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 50, DE 2002 – CN
(nº 180/2002, na ori gem)

 – Enca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos ter-
mos § 3º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, o Re la tó rio de Ava li a ção de Re ce i tas e Des pe -
sas, des ti na do à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal.

A men sa gem que aca ba de ser lida vai à Co mis são 
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

MENSAGEM Nº 97, DE 2002
(Men sa gem nº 184/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Para cum pri men to do dis pos to no § 1º do art. 67

da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, en ca mi nho a
Vos sa Exce lên cia có pia da Expo si ção de Mo ti vos
Inter mi nis te ri al nº 80, de 21 de mar ço de 2002, con-
ten do o mon tan te da li mi ta ção do em pe nho e de mo-
vi men ta ção fi nan ce i ra es ti ma dos para essa Casa,
acom pa nha do dos pa râ me tros ado ta dos e das es ti -
ma ti vas de re ce i tas e des pe sas.

Bra sí lia, 22 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 80/MP/MF

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

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

Em aten di men to ao dis pos to no art. 8º da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF), foi edi ta do o De cre to 
nº 4.120, de 7 de fe ve re i ro de 2002, es ta be le cen do o
cro no gra ma de exe cu ção men sal de pa ga men tos.

2. No re fe ri do de cre to, em con so nân cia com o dis-
pos to no art. 72 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001
(LDO-2002), foi, tam bém, es ta be le ci da li mi ta ção para
mo vi men ta ção e em pe nho de do ta ções or ça men tá ri as
dos ór gãos, fun dos e en ti da des do Po der Exe cu ti vo,
com vis tas ao cum pri men to da meta de re sul ta do pri-
má rio fi xa da na re fe ri da lei, até que fos se pos sí vel pro-
ce der-se à ava li a ção do com por ta men to da re a li za ção
da re ce i ta no pri me i ro bi mes tre de 2002.

3. De cor ri do o pri me i ro bi mes tre, con fir ma vam-se
as pre mis sas con si de ra das por oca sião da pro po si ção
da que le de cre to, o que ra ti fi ca a ex pec ta ti va de frus tra -
ção anu al das re ce i tas es ti ma das na Lei nº 10.407, de
10 de ja ne i ro de 2002 (Lei Orça men tá ria de 2002). Des-
sa for ma, a exe cu ção da to ta li da de das do ta ções or ça -
men tá ri as apro va das nes sa lei in vi a bi li za ria o al can ce
da meta de re sul ta do pri má rio de fi ni da na LDO-2002.

4. Nes sas con di ções, tor na-se im pe ra ti vo pro ce -
der-se à li mi ta ção do em pe nho das do ta ções or ça men -
tá ri as dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e
do Mi nis té rio Pú bli co da União, na for ma pre co ni za da
no art. 67 da Lei nº 10.266, de 2001 (LDO-2002), em
obe diên cia à de ter mi na ção con ti da no art. 9º da LRF,
ob je ti van do o al can ce da meta es ta be le ci da.

5. Cabe en fa ti zar, a pro pó si to, que o re fe ri do art.
67 dis põe que a men ci o na da li mi ta ção de ve rá ser fe i -
ta de for ma pro por ci o nal à par ti ci pa ção dos Po de res e
do Mi nis té rio Pú bli co da União no con jun to de “pro je -
tos”, “ati vi da des” e “ope ra ções es pe ci a is”, ex clu í das
as des pe sas que cons ti tu em obri ga ção cons ti tu ci o nal 
ou le gal de exe cu ção.

6. Tam bém es ta be le ce, o mes mo ar ti go, que no
cál cu lo da alu di da li mi ta ção de vem ser ex clu í das as
des pe sas com ações vin cu la das às fun ções de sa ú -
de, edu ca ção e as sis tên cia so ci al, bem como com as
“ati vi da des” dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do
Mi nis té rio Pú bli co da União, até o mon tan te das do ta -
ções cons tan tes da pro pos ta or ça men tá ria, des de
que a nova es ti ma ti va de re ce i ta seja igual ou su pe ri or 
à da re fe ri da pro pos ta.
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7. Assim, con si de ran do que a re es ti ma ti va da
re ce i ta su pe rou, no seu con jun to, a es ti ma ti va cons-
tan te da pro pos ta or ça men tá ria des te exer cí cio, as
do ta ções em ques tão fo ram de du zi das da base de
cál cu lo para a li mi ta ção de em pe nho.

8. Por ou tro lado, em face de se cons ti tu ir des pe -
sa en qua drá vel no con ce i to de obri ga ção cons ti tu ci o -
nal ou le gal da União, de acor do com o § 2º do art. 9º
da LRF, es tão sen do ex clu í das, ain da, da base de cál-
cu lo da li mi ta ção de em pe nho da Jus ti ça Ele i to ral, as
do ta ções alu si vas aos pro je tos “1603 – Atu a li za ção
do Sis te ma de Vo ta ção e Apu ra ção” e “7129 – Implan-
ta ção da Rede de Alta Ve lo ci da de Via Sa té li te para a
Jus ti ça Ele i to ral”, ações es sas in dis pen sá ve is à re a li -
za ção do ple i to ele i to ral de 2002.

9. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, os li mi tes de
mo vi men ta ção e em pe nho de suas do ta ções or ça -
men tá ri as per ma ne ce rão os es ta be le ci dos no De cre -
to nº 4.120, de 2002, haja vis ta, como já foi des ta ca -
do, a con fir ma ção das pre mis sas con si de ra das por
oca sião da edi ção des se de cre to.

10. É opor tu no fri sar que, bus can do evi tar o com-
pro me ti men to do de sen vol vi men to de ações im por tan -
tes para o aten di men to das ne ces si da des bá si cas da
po pu la ção, no ta da men te aque la me nos as sis ti da,
bem como do fun ci o na men to dos ór gãos e en ti da des
Fe de ra is e as se gu rar a pre ser va ção do pa tri mô nio pú-
bli co, de ci diu-se por apli car um per cen tu al ma i or de li-
mi ta ção de em pe nho so bre o gru po de pro je tos.

11. Con vém es cla re cer que, no caso dos ór gãos e
en ti da des do Po der Exe cu ti vo, os li mi tes para mo vi men -
ta ção e em pe nho e pa ga men tos si tu am-se em mon tan -
te in fe ri or ao cal cu la do de acor do com o art. 67 da LDO
– 2002. A di fe ren ça, que cons ti tui par ce la a ser au to ri za -
da, foi con si de ra da como des pe sa des te Po der no ra te io 
pro por ci o nal da li mi ta ção. Des se modo, as fu tu ras am-
pli a ções dos li mi tes do Po der Exe cu ti vo, con for me es ta -
be le ci do no art. 7º do De cre to nº4.120, de 2002, não im-
pli ca rão o res ta be le ci men to pro por ci o nal dos li mi tes dos
de ma is Po de res e do Mi nis té rio Pú bli co da União, de
que tra ta o § 1º do art. 9º da LRF.

12. Com re la ção ao com por ta men to da re ce i ta
no pri me i ro bi mes tre do cor ren te exer cí cio, ob ser va -
mos que esta apre sen tou um re co lhi men to su pe ri or
em R$2,1 bi lhões à pre vi são. De acor do com o Ane xo
XIV do De cre to nº 4.120, a pre vi são de ar re ca da ção
para o pri me i ro bi mes tre era de R$51,7 bi lhões, sen do
R$37,3 bi lhões re fe ren tes à Re ce i ta Admi nis tra da pela
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, lí qui da de res ti tu i ções e
de in cen ti vos fis ca is. Des con ta das as trans fe rên ci as
para es ta dos e mu ni cí pi os e a con tri bu i ção ao FGTS
(LC 110/01) a re ce i ta pre vis ta era de R$41,4 bi lhões. O
va lor efe ti va men te ar re ca da do no pe río do foi de
R$53,3 bi lhões, ou R$43,5 bi lhões lí qui do da trans fe -

rên cia a es ta dos e mu ni cí pi os e da con tri bu i ção ao
FGTS.

13. Esse in cre men to re fe re-se, no en tan to, à an-
te ci pa ção de pa ga men tos da con ces são de ser vi ços
de te le co mu ni ca ção, no mon tan te de R$1,3 bi lhão, e
de di vi den dos, no va lor de R$0,2 bi lhão, am bos ini ci -
al men te pre vis tos para o se gun do bi mes tre. Além dis-
so, é de se no tar que a an te ci pa ção de re ce i ta de con-
ces são evi den ci ou uma frus tra ção na es ti ma ti va para
o exer cí cio da or dem de R$0,4 bi lhão. Em sín te se, o
ex ces so de ar re ca da ção ve ri fi ca do no pri me i ro bi-
mes tre é de ape nas R$0,2 bi lhão, in di can do que a ar-
re ca da ção man tém-se em li nha com as pro je ções.

14. Des ta ca mos que na pro je ção da re ce i ta não
foi con si de ra do o efe i to da in ter rup ção da co bran ça da
Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou Trans-
mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu re za
Fi nan ce i ra – CPMF.Esse efe i to ain da não é co nhe ci do,
uma vez que a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal en-
con tra-se em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal. Não
obs tan te, na pró xi ma re vi são bi mes tral, o im pac to es ta -
rá ple na men te iden ti fi ca do e se rão apre sen ta das as
me di das para sua com pen sa ção, con for me es ta be le ce
a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF.

15. Assim, em face da de ter mi na ção cons ti tu ci o -
nal de apli ca ção mí ni ma de re cur sos em ações e ser vi -
ços de sa ú de, de pen den do do atra so que se ve ri fi que
na apro va ção da pror ro ga ção da co bran ça des sa con tri -
bu i ção terá de ha ver, ne ces sa ri a men te, ma i or li mi ta ção
da exe cu ção das des pe sas dis cri ci o ná ri as, cons tan tes
da Lei Orça men tá ria de 2002 ou, al ter na ti va men te, al te -
ra ção da le gis la ção tri bu tá ria, a fim de aten der ao re fe ri -
do man da men to cons ti tu ci o nal sem com pro me ter a ob-
ten ção da meta de re sul ta do pri má rio es ta be le ci da.

16. Fi nal men te, lem bra mos da ne ces si da de de
se co mu ni car aos de ma is Po de res e ao Mi nis té rio Pú bli -
co da União, até o pró xi mo dia vin te e três, em cum pri -
men to ao dis pos to no § 1º do art. 67 da Lei nº10.266, de
2001, o mon tan te da li mi ta ção de em pe nho e de mo vi -
men ta ção fi nan ce i ra que cada um de ve rá pro mo ver,
sen do de R$19,8 mi lhões para o Po der Le gis la ti vo,
R$118,9 mi lhões para o Po der Ju di ciá rio e R$7,1 mi-
lhões para o Mi nis té rio Pú bli co. Des ta que-se que ca-
be rá aos re fe ri dos Po de res e Órgão pro mo ver, por ato
pró prio, suas res pec ti vas li mi ta ções de em pe nho e
mo vi men ta ção fi nan ce i ra, con for me dis pos to no art. 9º
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

17. Di an te do ex pos to, sub me te mos à con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia a pre sen te Expo si ção de
Mo ti vos, su ge rin do a sua pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al 
da União.

 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 – Pe dro
Sam pa io Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO, PREMISSAS,
PARÂMETROS E JUSTIFICAÇÃO DO ATO DE
LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ART. 67 DA LDO)

1. Intro du ção
A Lei Com ple men tar nº 101 – Lei de Res pon sa -

bi li da de Fis cal – LRF, de 4 de maio de 2000, de ter mi -
na o acom pa nha men to da exe cu ção or ça men tá ria
ob je ti van do o efe ti vo cum pri men to das me tas fis ca is
es ta be le ci das na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as –
LDO. Tal como pre co ni za o art. 9º da LRF, após de cor -
ri do cada bi mes tre, re a li za-se uma aná li se dos prin ci -
pa is itens de re ce i tas e des pe sas, ava li an do a ne ces -
si da de ou não de pro ce der-se a uma li mi ta ção de em-
pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra.

Em cum pri men to a esse dis po si ti vo e para aten der
o dis pos to no § 1º, do art. 67 da LDO 2002, este re la tó rio
apre sen ta os pa râ me tros, pre mis sas, me mó ria de cál cu -
lo e jus ti fi ca ti va do ato de li mi ta ção de em pe nho.

A aná li se aqui apre sen ta da está con cen tra da no
re sul ta do pri má rio dos or ça men tos fis cal e da se gu ri -
da de so ci al, des ta can do as pre mis sas e pa râ me tros
uti li za dos e ava li an do as pro je ções dos itens de re ce i -
tas não-fi nan ce i ras, das des pe sas não-fi nan ce i ras e
do re sul ta do da pre vi dên cia so ci al, de mons tran do,
por fim, a real ne ces si da de de pro ce der-se à li mi ta ção 
pre vis ta no art. 9º da LRF.

2. Pre mis sas e Pa râ me tros Bá si cos
As pre mis sas e pa râ me tros uti li za dos na pro je -

ção dos itens de re ce i ta e des pe sa são os cons tan tes
da ta be la aba i xo:

3. Me mó ria de Cál cu lo
O ane xo I ex pli ci ta os va lo res de re ce i tas e des-

pe sas que com põem a apu ra ção do re sul ta do pri má -
rio do Go ver no Cen tral e Empre sas Esta ta is, con for -
me es ta be le ce a LDO. Este qua dro per mi te com pa rar
os va lo res cons tan tes da Lei Orça men tá ria – LOA
para 2002 e do De cre to nº4.120, de 7 de fe ve re i ro de
2002, que apre sen ta as no vas es ti ma ti vas para o atu-
al exer cí cio.

3.1 Re ce i tas
A re ce i ta to tal es ti ma da na Lei Orça men tá ria

para 2002, ex clu si ve a ar re ca da ção do INSS, foi de
R$251,1 bi lhões. Na re pro gra ma ção efe tu a da con for -
me pre vis to no art. 9º da LRF, a re ce i ta bru ta to tal é de
R$242,7 bi lhões, apre sen tan do, por tan to, uma que da
de R$8,4 bi lhões. Por seu tur no, a Re ce i ta Lí qui da da

União es ti ma da foi re du zi da em R$7,2 bi lhões em re-
la ção à Lei Orça men tá ria.

A re ce i ta ad mi nis tra da pela Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral – SRF, para o ano de 2002, apre sen tou
uma re du ção de R$4,5 bi lhões em re la ção ao va lor
pre vis to na LOA. Para fins de ex pli ca ção das prin ci pa -
is ra zões que de ter mi nam as va ri a ções en con tra das,
fo ram ex clu í dos dos di ver sos itens de re ce i ta os va lo -
res re fe ren tes aos ga nhos com o REFIS.

• Impos to de Impor ta ção – II e Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI: que da de R$1,6 bi-
lhão de vi do à re du ção da alí quo ta so bre im por ta ção
ex ce to bens de ca pi tal – TEC, con for me en ten di men -
tos no âm bi to do Mer co sul.

• Impos to de Ren da – IR: con si de rou-se a pre-
vi são de ar re ca da ção adi ci o nal de R$7 bi lhões em
fun ção do pa ga men to do es to que da dí vi da dos Fun-
dos de Pen são. Por ou tro lado, o re a jus te da ta be la do
IR pro vo cou uma frus tra ção da re ce i ta da or dem de
3,7 bi lhões. Adi ci o na do a ou tros fa to res, como a re vi -
são dos pa râ me tros e da ele va ção da base de 2001, a
re pro gra ma ção su pe ra o va lor de PL em R$6 bi lhões,
sen do en tre tan to, in fe ri or ao va lor de Lei Orça men tá -
ria em R$2,4 bi lhões.

• Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do –
CSLL: acres ci da de R$593 mi lhões, dos qua is R$300
mi lhões re la ci o na dos à al te ra ção no Impos to de Ren-
da e o res tan te pela re vi são dos pa râ me tros.

• Con tri bu i ção para o Pla no de Pre vi dên cia So-
ci al dos Ser vi do res Pú bli cos – CPSS: a não apro va -
ção pelo Con gres so Na ci o nal da Con tri bu i ção dos
ina ti vos, pro vo cou uma re du ção na es ti ma da de
R$1,4 bi lhões em re la ção ao va lor de Lei.

• Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção
Fi nan ce i ra – CPMF: ad mi tiu-se a hi pó te se de ar re ca -
da ção in te gral des ta con tri bu i ção para o exer cí cio.
Assim, caso a Emen da Cons ti tu ci o nal de pror ro ga ção 
des ta con tri bu i ção não seja vo ta da em tem po há bil,
ha ve rá uma nova pro je ção dos va lo res a se rem ar re -
ca da dos pela CPMF para este exer cí cio.

• Con tri bu i ção so bre Ati vi da des de Co mer ci a li -
za ção dos De ri va dos do Pe tró leo, Gás Na tu ral e Álco-
ol – CIDE dos com bus tí ve is: re es ti ma da R$610,0 mi-
lhões in fe ri or ao va lor de lei, em vir tu de da ar re ca da -
ção se ini ci ar so men te a par tir de fe ve re i ro.

No to can te às re ce i tas não-ad mi nis tra das, hou-
ve um de crés ci mo de R$3,8 bi lhões em re la ção ao va-
lor de lei. O item que mais con tri bu iu para essa re du -
ção foi o de Con ces sões, cuja re pro gra ma ção fi cou
R$3,1 bi lhões in fe ri or ao va lor de Lei. Isto se dá, prin-
ci pal men te, pela ex pec ta ti va de frus tra ção dos le i lões
das ban das “C” e “E”.

3.2 Des pe sas
Para fins de aná li se da des pe sa não-fi nan ce i ra,

esta en con tra-se di vi di da em dois gran des gru pos: as
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des pe sas que cons ti tu em obri ga ção cons ti tu ci o nal ou
le gal de exe cu ção – cha ma das não-dis cri ci o ná ri as –,
e as de ma is des pe sas – cha ma das dis cri ci o ná ri as –,
as qua is são pas sí ve is de li mi ta ção, con for me pre vis -
to no art. 67 da LDO.

O to tal de des pe sas não-fi nan ce i ras fi xa das na
LOA para 2002 mon ta a R$155,1 bi lhões, ex clu í das
as des pe sas de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e le ga -
is e de pa ga men to de be ne fí ci os da pre vi dên cia. Des-
te to tal, R$90,6 bi lhões re fe rem-se às des pe sas
não-dis cri ci o ná ri as e R$64,5 bi lhões às des pe sas
dis cri ci o ná ri as, sen do R$61,8 bi lhões para o Po der
Exe cu ti vo e R$2,7 bi lhões para os de ma is po de res e
Mi nis té rio Pú bli co da União – MPU.

O va lor re pro gra ma do das des pe sas não-dis cri -
ci o ná ri as atin ge o pa ta mar de R$93,5 bi lhões, ou
seja, R$2,9 bi lhões su pe ri or à LOA para 2002. As
prin ci pa is va ri a ções nes ta ca te go ria ocor re ram em
pes so al e en car gos so ci a is e sub sí di os e sub ven ções
eco nô mi cas.

A re pro gra ma ção das des pe sas com pes so al e
en car gos so ci a is le vou em con si de ra ção os efe i tos da
nova Lei de Re mu ne ra ção dos Mi li ta res, as sim como
dos re a jus tes dos pro fes so res uni ver si tá ri os e ser vi -
do res do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So-
ci al. Além dis so, hou ve a ne ces si da de da re com po si -
ção do va lor de R$1,4 bi lhão, re la ti vo a pa ga men to de
ser vi do res ina ti vos, can ce la do pelo Con gres so Na ci -
o nal de vi do a não apro va ção da Con tri bu i ção so bre
es tes mes mos ser vi do res.

Em re la ção às de ma is não-dis cri ci o ná ri as, a
ele va ção se deve, ba si ca men te, a re es ti ma ti va de
gas tos em vir tu de do au men to do sa lá rio mí ni mo para
R$200,00, que im pac tou di re ta men te gas tos como o
Abo no Sa la ri al, e os be ne fí ci os re la ti vos à Lei Orgâ ni -
ca de Assis tên cia So ci al – LOAS.

3.3 Re sul ta do da Pre vi dên cia So ci al
A re pro gra ma ção das con tas da pre vi dên cia,

man ti dos as pre mis sas e os pa râ me tros re la ci o na dos
ao re a jus te de be ne fí ci os, in clu si ve os efe i tos de cor -
ren tes do au men to do sa lá rio mí ni mo para R$200,00,
a par tir de abril, mos trou uma ele va ção do dé fi cit, em
re la ção ao pre vis to na LOA, de R$1,2 bi lhão.

Ape sar do cres ci men to da ar re ca da ção lí qui da
do INSS no va lor de R$0,9 bi lhão em re la ção à lei, as
des pe sas com Be ne fí ci os do INSS so fre ram um au-
men to de R$2,2 bi lhões. Isto se deve, ba si ca men te,
ao au men to do sa lá rio mí ni mo, jun ta men te com ou-
tros fa to res, como trans fe rên ci as para 2002 de be ne -
fí ci os não pa gos du ran te a gre ve dos ser vi do res da
Pre vi dên cia e trans fe rên cia de sen ten ças ju di ci a is.

4. Con clu são: Jus ti fi ca ti va da Li mi ta ção de
Empe nho

Con si de ran do as re es ti ma ti vas aci ma re la ta das
e man ti do o re sul ta do pri má rio pre vis to na Lei Orça-

men tá ria para as Empre sas Esta ta is de R$7,5 bi-
lhões, atin gir-se-ia, para os or ça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al, um re sul ta do pri má rio de R$18,5
bi lhões, in fe ri or em R$10,7 bi lhões àque le pre vis to na
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002.

Des sa for ma, de modo a cum prir o es ta be le ci do
no art. 9º, da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, é ne-
ces sá ria a li mi ta ção no mon tan te de R$10,7 bi lhões
no con jun to das des pe sas não fi nan ce i ras do Orça-
men to Ge ral da União, para o atin gi men to da meta fis-
cal fi xa da na LDO 2002.

Cabe men ci o nar que a li mi ta ção de em pe nho e
mo vi men ta ção fi nan ce i ra foi su pe ri or em R$1,8 bi lhão 
à li mi ta ção fi nan ce i ra, ten do em vis ta o cum pri men to
do § 1º, art. 3º, do De cre to nº 4.051, de 12 de de zem -
bro de 2001.

Con for me as re gras e con di ções es ta be le ci das no
art. 67 da LDO 2002, a li mi ta ção deve in ci dir so bre as
des pe sas dis cri ci o ná ri as, fi xan do-se se pa ra da men te
per cen tu al de li mi ta ção para o con jun to de “pro je tos”,
“ati vi da des” e “ope ra ções es pe ci a is” e cal cu lan do de
for ma pro por ci o nal à par ti ci pa ção de cada um dos Po-
de res e do MPU em cada um dos ci ta dos con jun tos.

Tam bém es ta be le ce, o mes mo ar ti go, que no
cál cu lo da alu di da li mi ta ção de vem ser ex clu í das as
des pe sas com ações vin cu la das às fun ções sa ú de,
edu ca ção e as sis tên cia so ci al, bem como as “ati vi da -
des” dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té -
rio Pú bli co da União, até o mon tan te das do ta ções
cons tan tes da pro pos ta or ça men tá ria, des de que a
nova es ti ma ti va de re ce i ta seja igual ou su pe ri or
àque la es ti ma da na re fe ri da pro pos ta.

Assim, con si de ran do que a re es ti ma ti va da re-
ce i ta su pe rou, no seu con jun to, a es ti ma ti va cons tan -
te da pro pos ta or ça men tá ria des te exer cí cio, as do ta -
ções em ques tão fo ram de du zi das da base de cál cu lo
para a li mi ta ção de em pe nho, con for me de mons tra ti -
vo ane xo a esta Expo si ção de Mo ti vos.

Bus can do evi tar o com pro me ti men to do de sen -
vol vi men to de ações im por tan tes para o aten di men to
das ne ces si da des bá si cas da po pu la ção, no ta da men -
te aque la me nos as sis ti da, bem como não com pro -
me ter o fun ci o na men to dos ór gãos e en ti da des Fe de -
ra is e as se gu rar a pre ser va ção do pa tri mô nio pú bli co,
de ci diu-se por apli car, no âm bi to do Exe cu ti vo, um
per cen tu al ma i or de li mi ta ção de em pe nho so bre o
con jun to de “pro je tos”.

Por úl ti mo, essa li mi ta ção, ora in for ma da, está
ri go ro sa men te de acor do com o fi xa do no art. 67 da
LDO. Ade ma is, res sal ta mos, mais uma vez, que ca-
be rá aos re fe ri dos Po de res e Órgão, por ato pró prio,
con for me  dis pos to  no  art. 9º da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000, pro mo ve rem suas res pec ti vas li mi ta -
ções de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra.
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RELATÓRIO AO CONGRESSO NACIONAL
(em cum pri men to ao art. 67 § 3º da LDO/2002)

1. Intro du ção
A Lei Com ple men tar nº 101 – Lei de Res pon sa -

bi li da de Fis cal – LRF, de 4 de maio de 2000, de ter mi -
na o acom pa nha men to da exe cu ção or ça men tá ria
ob je ti van do o efe ti vo cum pri men to das me tas fis ca is
es ta be le ci das na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as –
LDO. Tal como pre co ni za o art. 9º da LRF, após de-
cor ri do cada bi mes tre, re a li za-se uma aná li se da re-
ce i ta, ava li an do a ne ces si da de ou não de pro ce -
der-se a uma li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta ção 
fi nan ce i ra.

Em cum pri men to a esse dis po si ti vo e para
aten der o dis pos to no § 3º, do art. 67 da LDO 2002,
este re la tó rio apre sen ta a me mó ria de cál cu lo das
no vas es ti ma ti vas de re ce i tas e des pe sas, de mons -
tran do a ne ces si da de de con tin gen ci a men to, a re vi -
são dos pa râ me tros, a jus ti fi ca ção das al te ra ções
das des pe sas obri ga tó ri as e as pro vi dên ci as quan-
to a al te ra ção da res pec ti va do ta ção or ça men tá ria,
além do cál cu lo da frus tra ção das re ce i tas não fi-
nan ce i ras.

Com re la ção ao su pe rá vit pri má rio das em pre -
sas es ta ta is, cum pre es cla re cer que não hou ve al te -
ra ção do re sul ta do pre vis to. Assim, a aná li se aqui
apre sen ta da está con cen tra da no re sul ta do pri má rio
dos or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al.

2. Pre mis sas e Pa râ me tros Bá si cos
As pre mis sas e pa râ me tros uti li za dos na pro je -

ção dos itens de re ce i ta e des pe sa são os cons tan tes
da ta be la aba i xo:

3. Me mó ria de Cál cu lo
O ane xo I ex pli ci ta os va lo res de re ce i tas e des-

pe sas que com põem a apu ra ção do re sul ta do pri má -
rio do Go ver no Cen tral e Empre sas Esta ta is, con for -

me es ta be le ce a LDO. Este qua dro per mi te com pa rar
os va lo res cons tan tes da Lei Orça men tá ria – LOA
para 2002 e do De cre to nº 4.120, de 7 de fe ve re i ro de
2002, que apre sen ta as no vas es ti ma ti vas para o atu-
al exer cí cio.

3.1 Re ce i tas
A re ce i ta to tal es ti ma da na Lei Orça men tá ria

para 2002, ex clu si ve a ar re ca da ção do INSS, foi de
R$251,1 bi lhões. Na re pro gra ma ção efe tu a da con for -
me pre vis to no art. 9º da LRF, a re ce i ta bru ta to tal é de
R$242,7 bi lhões, apre sen tan do, por tan to, uma que da
de R$8,4 bi lhões. Por seu tur no, a Re ce i ta Lí qui da da
União es ti ma da foi re du zi da em R$7,2 bi lhões em re-
la ção à Lei Orça men tá ria.

A re ce i ta ad mi nis tra da pela Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral – SRF, para o ano de 2002, apre sen tou
uma re du ção de R$4,5 bi lhões em re la ção ao va lor
pre vis to na LOA. Para fins de ex pli ca ção das prin ci pa -
is ra zões que de ter mi nam as va ri a ções en con tra das,
fo ram ex clu í dos dos di ver sos itens de re ce i ta os va lo -
res re fe ren tes aos ga nhos com o REFIS.

• Impos to de Impor ta ção – II e Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI: que da de R$1,6 bi-
lhão de vi do à re du ção da alí quo ta so bre im por ta ção
ex ce to bens de ca pi tal – TEC, con for me en ten di men -
tos no âm bi to do Mer co sul.

• Impos to de Ren da – IR: con si de rou-se a pre vi -
são de ar re ca da ção adi ci o nal de R$7 bi lhões em fun-
ção do pa ga men to do es to que da dí vi da dos Fun dos
de Pen são. Por ou tro lado, o re a jus te da ta be la do IR
pro vo cou uma frus tra ção da re ce i ta da or dem de 3,7
bi lhões. Adi ci o na do a ou tros fa to res, como a re vi são
dos pa râ me tros e da ele va ção da base de 2001, a re-
pro gra ma ção su pe ra o va lor de PL em R$6 bi lhões,
sen do en tre tan to, in fe ri or ao va lor de Lei Orça men tá -
ria em R$2,4 bi lhões.

• Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do –
CSLL: acres ci da de R$593 mi lhões, dos qua is R$300
mi lhões re la ci o na dos à al te ra ção no Impos to de Ren-
da e o res tan te pela re vi são dos pa râ me tros.

• Con tri bu i ção para o Pla no de Pre vi dên cia So-
ci al dos Ser vi do res Pú bli cos – CPSS: a não apro va -
ção pelo Con gres so Na ci o nal da Con tri bu i ção dos
ina ti vos, pro vo cou uma re du ção na es ti ma da de
R$1,4 bi lhão em re la ção ao va lor de lei.

• Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção
Fi nan ce i ra – CPMF: ad mi tiu-se a hi pó te se de ar re ca -
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da ção in te gral des ta con tri bu i ção para o exer cí cio.
Assim, caso a Emen da Cons ti tu ci o nal de pror ro ga ção 
des ta con tri bu i ção não seja vo ta da em tem po há bil,
ha ve rá uma nova pro je ção dos va lo res a se rem ar re -
ca da dos pela CPMF para este exer cí cio.

• Con tri bu i ção so bre Ati vi da des de Co mer ci a -
li za ção dos De ri va dos do Pe tró leo, Gás Na tu ral e
Álco ol – CIDE dos com bus tí ve is: re es ti ma da
R$610,0 mi lhões in fe ri or ao va lor de Lei, em vir tu de
da ar re ca da ção se ini ci ar so men te a par tir de fe ve -
re i ro.

No to can te às re ce i tas não-ad mi nis tra das, hou-
ve um de crés ci mo de R$3,8 bi lhões em re la ção ao va-
lor de lei. O item que mais con tri bu iu para essa re du -
ção foi o de Con ces sões, cuja re pro gra ma ção fi cou
R$3,1 bi lhões in fe ri or ao va lor de lei. Isto se dá, prin ci -
pal men te, pela ex pec ta ti va de frus tra ção dos le i lões
das ban das “C” e “E”.

3.2 Des pe sas
Para fins de aná li se da des pe sa não-fi nan ce i ra,

esta en con tra-se di vi di da em dois gran des gru pos: as
des pe sas que cons ti tu em obri ga ção cons ti tu ci o nal ou
le gal de exe cu ção – cha ma das não-dis cri ci o ná ri as –,
e as de ma is des pe sas – cha ma das dis cri ci o ná ri as –,
as qua is são pas sí ve is de li mi ta ção, con for me pre vis -
to no art. 67 da LDO.

O to tal de des pe sas não-fi nan ce i ras fi xa das na
LOA para 2002 mon ta a R$155,1 bi lhões, ex clu í das
as des pe sas de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e le ga -
is e de pa ga men to de be ne fí ci os da pre vi dên cia. Des-
te to tal, R$90,6 bi lhões re fe rem-se às des pe sas
não-dis cri ci o ná ri as e R$64,5 bi lhões às des pe sas
dis cri ci o ná ri as, sen do R$61,8 bi lhões para o Po der
Exe cu ti vo e R$2,7 bi lhões para os de ma is po de res e
Mi nis té rio Pú bli co da União – MPU.

O va lor re pro gra ma do das des pe sas não-dis cri -
ci o ná ri as atin ge o pa ta mar de R$93,5 bi lhões, ou
seja, R$2,9 bi lhões su pe ri or à LOA para 2002. As
prin ci pa is va ri a ções nes ta ca te go ria ocor re ram em
pes so al e en car gos so ci a is e sub sí di os e sub ven ções
eco nô mi cas.

A re pro gra ma ção das des pe sas com pes so al e
en car gos so ci a is le vou em con si de ra ção os efe i tos da
nova Lei de Re mu ne ra ção dos Mi li ta res, as sim como
dos re a jus tes dos pro fes so res uni ver si tá ri os e ser vi -
do res do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So-
ci al. Além dis so, hou ve a ne ces si da de da re com po si -

ção do va lor de R$1,4 bi lhão, re la ti vo a pa ga men to de
ser vi do res ina ti vos, can ce la do pelo Con gres so Na ci -
o nal de vi do a não-apro va ção da Con tri bu i ção so bre
es tes mes mos ser vi do res.

Em re la ção às de ma is não-dis cri ci o ná ri as, a
ele va ção se deve, ba si ca men te, a re es ti ma ti va de
gas tos em vir tu de do au men to do sa lá rio mí ni mo para
R$200,00, que im pac tou di re ta men te gas tos como o
Abo no Sa la ri al, e os be ne fí ci os re la ti vos à Lei Orgâ ni -
ca de Assis tên cia So ci al – LOAS.

As pro vi dên ci as para a aber tu ra de cré di tos or-
ça men tá ri os ne ces sá ri os ao aten di men to da ele va -
ção das des pe sas obri ga tó ri as se rão to ma das no de-
cor rer do exer cí cio, con for me es ta be le ce o art. 40 da
LDO/2002.

3.3 Re sul ta do da Pre vi dên cia So ci al
A re pro gra ma ção das con tas da pre vi dên cia,

man ti dos as pre mis sas e os pa râ me tros re la ci o na -
dos ao re a jus te de be ne fí ci os, in clu si ve os efe i tos
de cor ren tes do au men to do sa lá rio mí ni mo para
R$200,00, a par tir de abril, mos trou uma ele va ção
do dé fi cit, em re la ção ao pre vis to na LOA, de R$1,2
bi lhão.

Ape sar do cres ci men to da ar re ca da ção lí qui -
da do INSS no va lor de R$0,9 bi lhão em re la ção à
lei, as des pe sas com be ne fí ci os do INSS so fre ram
um au men to de R$2,2 bi lhões. Isto se deve, ba si ca -
men te, ao au men to do sa lá rio mí ni mo, jun ta men te
com ou tros fa to res, como trans fe rên ci as para 2002
de be ne fí ci os não-pa gos du ran te a gre ve dos ser vi -
do res da Pre vi dên cia e trans fe rên cia de sen ten ças
ju di ci a is.

4. Con clu são: Jus ti fi ca ti va da Li mi ta ção de
Empe nho

Con si de ran do as re es ti ma ti vas aci ma re la ta -
das e man ti do o re sul ta do pri má rio pre vis to na Lei
Orça men tá ria para as Empre sas Esta ta is de R$7,5
bi lhões, atin gir-se-ia, para os Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al, um re sul ta do pri má rio de
R$18,5 bi lhões, in fe ri or em R$10,7 bi lhões àque le
pre vis to na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para
2002.

Des sa for ma, de modo a cum prir o es ta be le ci do
no art. 9º, da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, é ne-
ces sá ria a li mi ta ção no mon tan te de R$10,7 bi lhões
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no con jun to das des pe sas não-fi nan ce i ras do Orça-
men to Ge ral da União, para o al can ce da meta fis cal
fi xa da na LDO/2002.

Cabe men ci o nar que a li mi ta ção de em pe nho e
mo vi men ta ção fi nan ce i ra foi su pe ri or em R$1,8 bi lhão 
à li mi ta ção fi nan ce i ra, ten do em vis ta o cum pri men to
do § 1º, art. 3º do De cre to nº 4.051, de 12 de de zem -
bro de 2001.

Con for me as re gras e con di ções es ta be le ci das
no art. 67 da LDO/2002, a li mi ta ção deve in ci dir so bre
as des pe sas dis cri ci o ná ri as, fi xan do-se se pa ra da -
men te per cen tu al de li mi ta ção para o con jun to de
“pro je tos”, “ati vi da des” e “ope ra ções es pe ci a is” e cal-
cu lan do de for ma pro por ci o nal à par ti ci pa ção de cada
um dos Po de res e do MPU em cada um dos ci ta dos
con jun tos.

Tam bém es ta be le ce, o mes mo ar ti go, que no
cál cu lo da alu di da li mi ta ção de vem ser ex clu í das as
des pe sas com ações vin cu la das às fun ções de sa ú -
de, edu ca ção e as sis tên cia so ci al, bem como as “ati-
vi da des” dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi-
nis té rio Pú bli co da União, até o mon tan te das do ta -
ções cons tan tes da pro pos ta or ça men tá ria, des de
que a nova es ti ma ti va de re ce i ta seja igual ou su pe ri or 
àque la es ti ma da na re fe ri da pro pos ta.

Assim, con si de ran do que a re es ti ma ti va da re-
ce i ta su pe rou, no seu con jun to, a es ti ma ti va cons tan -
te da pro pos ta or ça men tá ria des te exer cí cio, as do ta -
ções em ques tão fo ram de du zi das da base de cál cu lo
para a li mi ta ção de em pe nho.

Bus can do evi tar o com pro me ti men to do de sen -
vol vi men to de ações im por tan tes para o aten di men -
to das ne ces si da des bá si cas da po pu la ção, no ta da -
men te aque la me nos as sis ti da, bem como não com-
pro me ter o fun ci o na men to dos ór gãos e en ti da des
Fe de ra is e as se gu rar a pre ser va ção do pa tri mô nio
pú bli co, de ci diu-se por apli car, no âm bi to do Exe cu ti -
vo, um per cen tu al ma i or de li mi ta ção de em pe nho
so bre o con jun to de “pro je tos”. Essa li mi ta ção está ri-
go ro sa men te de acor do com o fi xa do no art. 67 da
LDO.

Em cum pri men to ao dis pos to no § 1º do art. 67
da Lei nº 10.266, de 2001, o Po der Exe cu ti vo, neta
data, in for ma, aos de ma is Po de res e ao Mi nis té rio
Pú bli co da União, o mon tan te da li mi ta ção de em pe -
nho e de mo vi men ta ção fi nan ce i ra que cada um de-
ve rá pro mo ver, sen do de R$19,8 mi lhões para o Po-

der Le gis la ti vo, R$111,5 mi lhões para o Po der Ju di -
ciá rio e R$7,1 mi lhões para o Mi nis té rio Pú bli co.
Este mon tan te cor res pon de a 48% das do ta ções de
pro je tos de cada um des ses Po de res. Des ta que-se
que ca be rá aos re fe ri dos Po de res e Órgão pro mo -
ver, por ato pró prio, suas res pec ti vas li mi ta ções de
em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra, con for me dis-
pos to no art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000.

Com re la ção ao com por ta men to da re ce i ta no
pri me i ro bi mes tre do cor ren te exer cí cio, ob ser va mos
que esta apre sen tou um re co lhi men to, lí qui do de res-
ti tu i ções, in cen ti vos fis ca is e de trans fe rên ci as a es ta -
dos e mu ni cí pi os, da or dem de R$2,1 bi lhões su pe ri or 
à pre vi são. No en tan to, des ta ca mos que par te des se
in cre men to re fe re-se à an te ci pa ção de re co lhi men tos
de con ces sões de te le fo nia, da or dem de R$1,3 bi-
lhão, e de di vi den dos, de cer ca de R$0,2 bi lhão. Além
dis so, é de se no tar que a an te ci pa ção de re ce i ta de
con ces são evi den ci ou uma frus tra ção na es ti ma ti va
para o exer cí cio da or dem de R$0,4 bi lhão. Por tan to,
em bo ra te nha ha vi do ma i or re co lhi men to das re ce i tas 
no bi mes tre em ques tão, a ma i or par te des se in cre -
men to de ve rá ser com pen sa da ao lon go do exer cí cio
cor ren te.

Des ta ca mos que na pro je ção da re ce i ta não foi
con si de ra do o efe i to da in ter rup ção da co bran ça da
Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de
Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF.Esse efe i to ain da não é
co nhe ci do, uma vez que a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal en con tra-se em tra mi ta ção no Con-
gres so Na ci o nal. Não obs tan te, na pró xi ma re vi são bi-
mes tral, o im pac to es ta rá ple na men te iden ti fi ca do e
se rão apre sen ta das as me di das para sua com pen sa -
ção, con for me es ta be le ce a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal – LRF.

Assim, em face da de ter mi na ção cons ti tu ci o nal
de apli ca ção mí ni ma de re cur sos em ações e ser vi -
ços de sa ú de, de pen den do do atra so que se ve ri fi que
na apro va ção da pror ro ga ção da co bran ça des sa
con tri bu i ção terá de ha ver, ne ces sa ri a men te, ma i or li-
mi ta ção da exe cu ção das des pe sas dis cri ci o ná ri as,
cons tan tes da Lei Orça men tá ria de 2002 ou, al ter na ti -
va men te, al te ra ção da le gis la ção tri bu tá ria, a fim de
aten der ao re fe ri do man da men to cons ti tu ci o nal sem
com pro me ter a ob ten ção da meta de re sul ta do pri má -
rio es ta be le ci da.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
DO nº 143 de 25-7-2001 pág. 1

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria de 2002,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 67. Caso seja ne ces sá ria a li mi ta ção do em-

pe nho das do ta ções or ça men tá ri as e da mo vi men ta -
ção fi nan ce i ra para atin gir a meta de re sul ta do pri má rio 
previs ta no art. 18 des ta lei, con for me de ter mi na do pelo
art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, será fi xa -
do, se pa ra da men te, per cen tu al de li mi ta ção para o con-
jun to de “pro je tos”, “ati vi da des” e “ope ra ções es pe ci a is”, 
cal cu la do de for ma pro por ci o nal à par ti ci pa ção dos Po-
de res e do Minis té rio Pú bli co da União no to tal das do-
ta ções ini ci a is cons tan tes da Lei Orça men tá ria de
2002, em cada um dos ci ta dos con jun tos, ex clu í das:
....................................................................................

§ 1º Na hi pó te se da ocor rên cia do dis pos to no
ca put des te ar ti go, o Po der Exe cu ti vo in for ma rá aos
de ma is Po de res e ao Mi nis té rio Pú bli co da União, até
o vi gé si mo ter ce i ro dia do mês sub se qüen te ao fi nal
do bi mes tre, acom pa nha do dos pa râ me tros ado ta dos 
e das es ti ma ti vas de re ce i tas e des pe sas, o mon tan te
que ca be rá a cada um na li mi ta ção do em pe nho e da
mo vi men ta ção fi nan ce i ra.
....................................................................................

(A ma té ria vai à Pri me i ra-Se cre ta ria do
Se na do.)

PARECERES

PARECER Nº 169, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 129, de 1995 (nº
3.207/97, na que la Casa), de au to ria da Se-
na do ra Be ne di ta da Sil va, que re gu la men ta 
o di re i to de pro pri e da de das ter ras das co-
mu ni da des re ma nes cen tes dos qui lom bos 
e o pro ce di men to da sua ti tu la ção de pro-
pri e da de imo bi liá ria, na for ma do art. 68 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran-
si tó ri as da Cons ti tu i ção de 1988.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do (art. 84, III,
do Re gi men to Inter no)

I – Re la tó rio

A ilus tre Se na do ra Be ne di ta da Sil va apre sen -
tou o PLS nº 129, de 1995, ob je ti van do re gu la men tar
o pro ce di men to de ti tu la ção da pro pri e da de imo bi liá -
ria aos re ma nes cen tes das co mu ni da des dos qui lom -
bos, na for ma do art. 68 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu i ções Tran si tó ri as.

Na data de 11 de maio de 1995, foi de sig na do
Re la tor o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que, apro-
van do o pro je to, ofe re ceu um subs ti tu ti vo.

Em 10 de abril de 1997, foi re dis tri bu í do na Co-
mis são de Assun tos So ci a is (CAS), ten do sido de sig -
na do Re la tor o Se na dor Na bor Jú ni or, que apre sen -
tou o Pa re cer nº 264, de 1997, con clu in do pela apro-
va ção do pro je to, na for ma da Emen da nº 1 – CAS
(subs ti tu ti va).

No dia 21 de maio de 1997, foi apro va do nes ta
co mis são, nos ter mos da ci ta da emen da subs ti tu ti va,
e en ca mi nha do para re vi são, em 4 de ju nho do mes-
mo ano, à Câ ma ra dos De pu ta dos, me di an te o Ofí cio
nº 599, do Se na do Fe de ral.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o pro je to na
for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do pela Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as,
com su be men da subs ti tu ti va, nos ter mos do pa re cer,
ofe re ci da pelo re la tor da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção, De pu ta do Nel son Pel le gri no, a
qual pro nun ci ou-se pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e téc ni ca le gis la ti va da pro po si ção, com com ple -
men ta ção de voto do men ci o na do re la tor.

Em 13 de de zem bro de 2001, a pro po si ção em
re fe rên cia (nº 3.207, de 1997, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos) re to mou a esta Casa para seu exa me.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 129/95, com a re-
da ção cons tan te do subs ti tu ti vo apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos, é ju rí di co, cons ti tu ci o nal, la vra do em
boa téc ni ca, ten do sido aper fe i ço a do du ran te a tra mi -
ta ção de qua se 7 (sete) anos, não me re cen do re pa ros.

Qu an to ao mé ri to, o pro je to apre sen ta re le van te
al can ce so ci al, uma vez que ob je ti va pre ser var a his-
tó ria, a cul tu ra, a luta e a me mó ria dos re ma nes cen -
tes dos qui lom bos e a sua con tri bu i ção para a for ma -
ção da iden ti da de na ci o nal.

III – Voto

Em face do ex pos to, voto fa vo ra vel men te ao
PLS nº 129/95, na for ma da re da ção apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, pe las ra zões aci ma, bem
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como por aten der aos re cla mos de jus ti ça so ci al das
co mu ni da des ne gras re ma nes cen tes dos his tó ri cos
qui lom bos. 

Sala da Co mis são, 20 de mar ço de 2002 . – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Se na dor Ge ral do Cân di do, 
Re la tor, – Tião Vi a na – Ma ri na Sil va – Val mir Ama-
ral – Ge ral do Althoff – Alber to Sil va – Ma gui to Vi-
le la – Se bas tião Ro cha – Ju vên cio da Fon se ca –
Ca sil do Mal da ner – Ma u ro Mi ran da – Chi co Sar to ri 
– Be ní cio Sam pa io – Le o mar Qu in ta ni lha – Ma ria
do Car mo Alves – Osmar Dias (sem voto) – Emi lia
Fer nan des – Na bor Jú ni or – Luiz Otá vio – Luiz
Pon tes.

PARECERES Nos 170 e 171, DE 2002

So bre a Emen da da Câ ma ra ao Pro-
je to de Lei do Se na do nº 131, de 1996 (nº
4.857/98, na que la Casa), de au to ria da Se-
na do ra Be ne di ta da Sil va, que dis põe so-
bre a lín gua bra si le i ra de si na is, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 170, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do (art. 84, III,
do Re gi men to Inter no)

I – Re la tó rio

O pro je to em pa u ta, de au to ria da en tão Se na -
do ra Be ne di ta da Sil va, bus ca de mo cra ti zar o co nhe -
ci men to para o gru po so ci al de sur dos e mu dos, en ca -
mi nhan do uma pro pos ta para que seja le ga li za da a
Lín gua Bra si le i ra de Si na is, com o fim de pos si bi li tar
que qua se três mi lhões de pes so as no nos so país, te-
nham as se gu ra do o ele men tar di re i to da co mu ni ca -
ção.

A ma té ria já tra mi tou nas Co mis sões Téc ni cas 
do Se na do que têm a fun ção de ana li sar a pro pos ta, 
ten do re ce bi do duas Emen das Subs ti tu ti vas: num
pri me i ro mo men to em pa re cer ofe re ci do pelo Se na -
dor La u ro Cam pos e na úl ti ma fase des ta Casa e
ou tra num se gun do pa re cer, de au to ria da Se na do -
ra Ma ri na Sil va, apro va do na Co mis são de Edu ca -
ção. A se guir, após a sua apro va ção em Ple ná rio foi
à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde re ce beu a “emen da 
subs ti tu ti va”, ora em dis cus são, na di re ção de re cu -
pe rar pon tos do tex to ini ci al, es pe ci al men te quan to
à de fi ni ção do con ce i to de Lín gua e não de Lin gua -
gem.

O tex to ini ci al do Pro je to pro cu rou dis por da ma-
té ria es pe ci al men te so bre os se guin tes itens como:

No art. 1º re co nhe ce como meio le gal de ex pres -
são e co mu ni ca ção a Lín gua Bra si le i ra de Si na is; no
art. 2º en fa ti za a ne ces si da de de que esta for ma de
co mu ni ca ção seja obri ga to ri a men te ob je to de uso
cor ren te nas co mu ni da des sur das; no art. 3º pro cu ra
as se gu rar a pre sen ça de pro fis si o na is in tér pre tes nos
es pa ços for ma is e ins ti tu i ções, como na ad mi nis tra -
ção pú bli ca di re ta e in di re ta; no art. 40 a in clu são do
en si no da Lín gua nos cur sos de for ma ção de do cen -
tes e pro fis si o na is in tér pre tes, sen do op ta ti vo para o
alu no e obri ga tó rio para a ins ti tu i ção de en si no.

Por tan to, o pre sen te Pro je to, ao sair na sua úl ti -
ma ver são do Se na do, com a Emen da Subs ti tu ti va
ofe re ci da em Pa re cer pela Se na do ra Ma ri na Sil va, re-
co nhe cia to dos os di re i tos in se ri dos na sua pro pos ta
ori gi nal. Entre tan to, fez uma mo di fi ca ção com re la ção 
a um dos as pec tos prin ci pa is do tex to ini ci al, ou seja,
tra tou o uso da ex pres são e co mu ni ca ção da co mu ni -
da de sur da, como Lin gua gem e não como Lín gua.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos foi emen da da a ver-
são do Se na do, a par tir de dis cus são e vo ta ção re a li -
za da na Co mis são de Edu ca ção, onde re ce beu a
“emen da subs ti tu ti va” em aná li se, o que foi acom pa -
nha do pela Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia 
e pela Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Re da ção
da que la Casa. Após vo ta ção em Ple ná rio foi de vol vi -
do ao Se na do com a nova ver são, re to man do o con-
ce i to de Lín gua de Si na is.

Voto

Du ran te sua lon ga du ra ção nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, to das as re la to ri as fo ram unâ-
ni mes em re co nhe cer que a Na ção bra si le i ra tem
uma dí vi da com re la ção à co mu ni da de de sur dos, no
sen ti do de não re co nhe cer ofi ci al men te, um dos ins-
tru men tos mais for tes na in ter ven ção que ga ran te a
sua in clu são so ci al e cul tu ral, ou seja, a co mu ni ca -
ção oral e es cri ta. Hoje, te mos em tor no de três mi-
lhões de sur dos, da dos que nos são re pas sa dos
pela Co or de na do ria Na ci o nal Para Inte gra ção da
Pes soa de De fi ciên cia – CORDE, com base em es tu -
dos da Orga ni za ção Mun di al da sa ú de – OMS, pois o
IBGE não tem, ain da, este in di ca dor pre ci so le van ta -
do e or ga ni za do.

Na his tó ria des se gru po, vá ri os são os con ce i tos 
que lhe foi dado para de fi ni ção de qual quer po lí ti ca
que o be ne fi ci as se, por exem plo: na dé ca da de 50/60:
sur dez como do en ça; na dé ca da 70/80: sur dez como
de fi ciên cia; e na dé ca da de 90, fi nal men te: sur dez
como di fe ren ça.

Den tro do pro ces sa do cons tam vá ri os es tu dos e
pa re ce res, tan to de mo vi men tos or ga ni za dos na
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área, como da aca de mia, do Mi nis té rio da Jus ti -
ça/CORDE, e do Mi nis té rio da Edu ca ção, con ten do
con clu sões con ce i tu a is e his tó ri cas que apon tam
para o re co nhe ci men to ofi ci al da Lín gua que men ci o -
na o tex to de ori gem.

Após uma de mo ra da le i tu ra de todo ma te ri al
cons tan te des te pro ces sa do, op ta mos por as su mir o
con ce i to dado na jus ti fi ca ção do Pro je to ori gi nal, de
que uma lín gua de fi ne-se como sis te ma abs tra to de
re gras gra ma ti ca is, além de cons ti tu ir-se em um dos
ve í cu los mais ex pres si vos da co mu ni ca ção e da in te -
ra ção en tre pes so as e gru pos. Um ins tru men to in-
trín se co à trans mis são e in ter câm bio de idéi as e de
sen ti men tos. É con si de ra da lín gua na tu ral quan do
pró pria de uma co mu ni da de de fa lan tes que a tem
como meio de co mu ni ca ção, po den do ser na tu ral -
men te ad qui ri da como lín gua ma ter na. Assim, como
afir ma Pa re cer da Se cre ta ria de Edu ca ção Espe ci al
do Mi nis té rio da Edu ca ção, a Lín gua Bra si le i ra de Si-
na is é re co nhe ci da ci en ti fi ca men te como um sis te ma 
lin güís ti co de co mu ni ca ção ges tu al-vi su al, com es-
tru tu ra gra ma ti cal pró pria e ori un da das co mu ni da -
des sur das do Bra sil. Por par te da aca de mia to ma -
mos por base ar gu men ta ções ci en tí fi cas co lo ca das
pela Profª Eu lá lia Fer nan des, Dou to ra em Lin güís ti -
ca pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, que
afir ma: “a Lín gua de Si na is apre sen ta, como qual-
quer ou tra lín gua, uma es tru tu ra pró pria em seus
qua tro pla nos: fo no ló gi co, mor fo ló gi co, sin tá ti co e
se mân ti co-prag má ti co”. São de fi ni ções que se so-
mam às re i vin di ca ções dos mo vi men tos or ga ni za -
dos da área, como Fe de ra ção Na ci o nal para a Edu-
ca ção e Inte gra ção de Sur dos – FENEIS, e a Fe de ra -
ção Na ci o nal das Asso ci a ções de Pais e Ami gos de
Sur dos, e tan tas ou tras que se fi ze ram pre sen tes na
I CONDISUR (I Con fe rên cia dos Di re i tos e Ci da da -
nia dos Sur dos do Esta do de São Pa u lo).

Por fim, em face des ta dis cus são, opi na mos fa-
vo ra vel men te à emen da apro va da e en ca mi nha da
pela Câma ra dos De pu ta dos, as si na da pela De pu ta da
Esther Gros si, ti tu lar da Co mis são da Edu ca ção da-
que la Casa.

Sala das Co mis sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Ge ral do
Cân di do, Re la tor. – Edu ar do Su plicy – Antô nio
Car los Ju ni or – Ro meu Tuma – Mar lu ce Pin to –
Álva ro Dias – Te o to nio Vi le la Fi lho – Ma u ro Mi ran -
da – Ger son Ca ma ta – Wal deck Orné las – Ma ria do
Car mo Alves – Luiz Otá vio – Fre i tas Neto – Gil vam
Bor ges – Be ní cio Sam pa io – Na bor Ju ni or.

PARECER Nº 171, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

“AD HOC”: Emi lia Fer nan des
Re la tor: Se na do ra Ma ri na Sil va

I  – Re la tó rio

A Emen da nº  1 ao  Pro je to de  Lei do  Se na do
nº 131,  de  1996,  apro va da na  Câ ma ra dos   De pu -
ta dos, subs ti tui a ex pres são “Lin gua gem Bra si le i ra de
Si na is – LIBRAS” por “Lín gua Bra si le i ra de Si na is –
LIBRAS”, nos arts. 1º, 2º e 4º da pro po si ção.

O pro je to em epí gra fe tem o ob je ti vo pre cí puo
de pro mo ver o re co nhe ci men to da Lín gua Bra si le i ra
de Si na is como um “meio le gal de co mu ni ca ção e ex-
pres são” a ser obri ga to ri a men te uti li za da na co mu ni -
ca ção ob je ti va e no uso cor ren te das co mu ni da des
sur das do País.

O Pro je to de Lei do Se na do nº131, de 1996, tra-
mi tou nas Co mis sões Téc ni cas do Se na do, ten do re-
ce bi do, no pe río do, duas emen das subs ti tu ti vas. Após
a apro va ção em ple ná rio, a pro po si ção foi en ca mi nha -
da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde re ce beu a emen da
em aná li se, aca ta da pela Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, que ini ci al men te so bre ela se ma ni -
fes tou. Em se gui men to, a pro po si ção é pre sen te men te 
ana li sa da nes ta Co mis são de Assun tos So ci a is.

II – Aná li se

Du ran te o lon go tem po de tra mi ta ção do Pro je to
de Lei nº 131, de 1996, nas duas Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal, a de fi ni ção e a con se qüen te dis tin ção
en tre lín gua e lin gua gem têm cha ma do a aten ção dos
se nho res par la men ta res e mo ti va do al te ra ções re gis -
tra das nes se pro ces so.

A pro po si ção, em sua re da ção ori gi nal, já es ti -
pu la va o uso de lín gua, em de tri men to de lin gua gem,
para a de fi ni ção da for ma de co mu ni ca ção dos sur-
dos. Por oca sião da apre sen ta ção do pro je to, a Se na -
do ra Be ne di ta da Sil va fez ques tão de de i xar con sig -
na da a sua op ção pela uti li za ção do ter mo lín gua ao
tra tar da Lín gua Bra si le i ra de Si na is. Para tan to, es pe -
ci a lis tas das áre as de lin güís ti ca e de edu ca ção es pe -
ci al fo ram ou vi dos e seus tes te mu nhos in cor po ra dos
ao pro ces sa do.

Tra ta-se de uma dis cus são que en con tra res pal -
do sem pre que uma das for mas for ado ta da, pois os
pró pri os es pe ci a lis tas po le mi zam em tor no das de fi ni -
ções. Pa re cer de mi nha au to ria, apre sen ta do a esta
Co mis são de Assun tos So ci a is, em eta pa pre ce den te 
da tra mi ta ção, igual men te fun da do em sub sí di os das
áre as es pe ci a li za das so bre a ma té ria, pro pôs emen-
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da subs ti tu ti va, en tão aca ta da, no sen ti do de al te rar
lín gua por lin gua gem.

Apro va do no Se na do Fe de ral, o pro je to de lei foi
apre ci a do, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pela Co mis -
são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to; pela Co mis são
de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia; e pela Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na Co mis são de Edu ca ção da que la Casa, o pro-
je to re ce beu uma emen da de au to ria da no bre De pu ta -
da Esther Gros si, cujo efe i to é a re to ma da da for ma pri-
me i ra men te ado ta da pela au to ra do pro je to, Lín gua
Bra si le i ra de Si na is, para a de fi ni ção da Li bras.

De vol ta ao Se na do Fe de ral, a emen da, ao ser
ana li sa da na Co mis são de Edu ca ção, re ce beu pa re -
cer fa vo rá vel do Se na dor Ge ral do Cân di do. Na peça,
o Se nhor Re la tor ma ni fes tou-se pela op ção ado ta da
pelo pro je to ori gi nal, para o que ado ta os pa re ce res
téc ni cos da Pro fes so ra Eu lá lia Fer nan des, Dou to ra
em Lin güís ti ca pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro, e da Se cre ta ria de Edu ca ção Espe ci al do Mi-
nis té rio da Edu ca ção.

Como ti ve mos oca sião de sa li en tar em eta pa
an te ri or da tra mi ta ção, en ten de mos que a apro va ção
do pro je to vem su prir uma la cu na re la ti va à igual da de
de opor tu ni da de de to dos os ci da dãos para o com ple -
to exer cí cio da ci da da nia. Na ver da de, con si de ra mos
que o Pro je to de Lei do Se na do nº 131, de 1996, res-
ga ta uma das ma i o res dí vi das so ci a is do País, que,
com a omis são, tem con tri bu í do para a ex clu são da
nu me ro sa co mu ni da de de sur dos.

Por con si de rar mos a ma té ria de ex tre ma re le -
vân cia para a efe ti va in ser ção, na so ci e da de, des se
im por tan te gru po de bra si le i ros, ado ta mos, pre sen te -
men te, a ar gu men ta ção de sen vol vi da pelo Se na dor
Ge ral do Cân di do, em seu pa re cer à Co mis são de
Edu ca ção. Enten de mos que o de ba te so bre a uti li za -
ção dos di fe ren tes ter mos, em bo ra im por tan te, por
en con trar res pal do em di fe ren tes cor ren tes de es pe -
ci a lis tas da área, po de ria ser in de vi da men te pro lon -
ga do, com o pre ju í zo da apro va ção da ma té ria de in-
ques ti o ná vel im por tân cia.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção
da Emen da nº1, da Câ ma ra do De pu ta dos, ao Pro je to 
de Lei do Se na do nº 131, de 1996.

Sala da Co mis são, 20 de mar ço de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la tor –  Be ní -
cio Sam pa io – Ge ral do Althoff – Luiz Otá vio – Luiz
Pon tes – Val mir Ama ral – Ju vên cio Da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Mar lu ce Pin to – Chi co Sar to ri –
Osmar Dias (Sem Voto) – Ge ral do Cân di do – Emi lia 
Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Alber to Sil va – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Tião Vi a na – Ca sil do Mal da ner.

 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 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 Nº 4, DE 2002 – CN

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$360.000.000,00,
para re for ço de do ta ções cons tan tes 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 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em
fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar
no va lor de R$360.000.000,00 (tre zen tos e ses sen ta 
mi lhões de re a is), para aten der às pro gra ma ções
cons tan tes do Ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão do in gres so de ope ra -
ções de cré di to ex ter nas.

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

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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
2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex-
po si ção jus ti fi ca ti va.

(Veto re je i ta do no DO – 3-6-1964)

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

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

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

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

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

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

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

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os

aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO –
3-6-1964.)
....................................................................................
....................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 5, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
es pe ci al no va lor de R$223.590.266,00,
para os fins que es pe ci fi ca.

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

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em
fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to es pe ci al no va-
lor de R$223.590.266,00 (du zen tos e vin te e três mi-
lhões, qui nhen tos e no ven ta mil, du zen tos e ses sen ta
e seis 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 art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, 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,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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 2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

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

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

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex-
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO. 3-6-1964.)

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

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

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro-
je tos que aca bam de ser li dos 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 nº 1, de 2002–CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 30/03 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 07/04 Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 12/04 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das emen das;

Até 22/04 Enca 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) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 65 , DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 928 da Lei
nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di -
go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 928 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -

ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, fica acres ci do
do se guin te § 2º, e re nu me ra do como § 1º o atu al pa-
rá gra fo úni co.

Art. 928..................................................
§ 1º........................................................

§ 2º Nos atos de re in te gra ção e de
ma nu ten ção de pos se que se jam uti li za das
tro pas po li ci a is, o juiz com pa re ce rá pes so al -
men te ao lo cal de si tu a ção do ob je to a ser
re in te gra do ou ma nu te ni do. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A dis tân cia que exis te en tre o teó ri co e o prá ti co
é a mes ma que se ob ser va en tre cer tas de ci sões ju di -
ci a is e o de sen ro lar dos fa tos, em es pe ci al os que in-
te res sam às ações de ma nu ten ção ou re in te gra ção
de pos se. Nes ses ca sos, o juiz pre ci sa de ci dir so bre a
co mi na ção de pena pe cu niá ria, ain da que não re que -
ri da ex pres sa men te; so bre o pro vi men to ju di ci al al ter -
na ti vo e a fun gi bi li da de do pe di do fe i to sob a for ma de
in ter di to pro i bi tó rio, em lu gar do de re in te gra ção; so-
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bre as cu mu la ções de pe di dos com res ci são de con-
tra to de com pro mis so de com pra e ven da; ou ain da,
so bre pe di do de li mi nar ba se a do em pos se de for ça
nova, além dos ca sos em que a ação deve pros pe rar,
ina u di ta al te ra pars, em ra zão da ur gên cia – con di -
ções que, ain da as sim, não obs tam a vi si ta ção do lo-
cal, pelo ma gis tra do, em es pe ci al quan do o tema é
ca paz de sus ci tar re per cus são na so ci e da de.

É pre ci so que o juiz aten te não ape nas para o fei-
to, con ti do na li mi ta da le tra dos au tos, mas, em cer tos
ca sos de re in te gra ção de pos se, á im pres cin dí vel que
pes so al men te acom pa nhe as pró pri as cir cuns tân ci as 
e vi si te o lo cal em que se de sen ro lam os fa tos, para
me lhor apro xi mar-se da ver da de, pois a pres ta ção ju-
ris di ci o nal é con ce bi da para pa ci fi car os li tí gi os, e não
tra duz ato en dó ge no, iso la do, den tro do pro ces so e
sem re ver be ra ções so ci a is.

Veja-se que, em nome do im pul so ofi ci al (art. 262,
CPC), o juiz pode até con ce der li mi nar não re que ri da
na ini ci al, des de que de mons tra da que a pos se é de
for ça nova e, nes se caso, a con ce de rá de ofí cio. Há si-
tu a ções opos tas a essa em que a li mi nar não pode
ser con ce di da ina u di ta al te ra pars, ante a au sên cia
da fu ma ça do bom di re i to, hi pó te se em que cabe ao
ma gis tra do de ter mi nar ao réu com pa re ça à au diên cia 
de jus ti fi ca ção da pos se, para o for ta le ci men to de ele-
men tos de con vic ção, e só após con ce de rá ou não a
li mi nar.

Ora, tais me di das são ado ta das com base em
prin cí pi os pro ces su a is, ain da que nem sem pre ex-
pres sos, e ser vem para evi den ci ar o acer to de se apli-
ca rem, tam bém, aos pro ce di men tos de re in te gra ção,
os prin cí pi os da ime di a ti da de do juiz e o in for ma ti vo
pro ces su al, am bos chan ce la dos pe las nor mas ide a is,
que, em úl ti ma ins tân cia, tra du zem o prin cí pio ló gi co.
O prin cí pio ló gi co re pre sen ta a ini ci a ti va de re u nir me i -
os efi ca zes e cé le res para a bus ca da ver da de e a so-
lu ção da lide, em con tra pon to ao prin cí pio dis po si ti vo,
se gun do o qual a ini ci a ti va para o an da men to do pro-
ces so deve ser ape nas das par tes.

Ao con si de rar os fun da men tos le ga is e os prin-
cí pi os que lhe dão sus ten ta ção, a pre sen te pro po si -
ção ba se ia-se no prin cí pio ló gi co, pois não faz sen ti do 
pe dir ao juiz que – nas ações de ma nu ten ção ou de
re in te gra ção de pos se com re per cus são so ci al – for-
me ele sua con vic ção li mi ta do à ini ci a ti va das par tes
ou, mais gra ve, ba se a do na pró pria inér cia, em re la tó -
ri os e de po i men tos, quan do é pos sí vel vi si tar o lo cal e

co nhe cer as cir cuns tân ci as que efe ti va men te po dem
fun da men tar a de ci são.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tuí o Có di go de Pro ces so Ci vil

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

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO VI
Da For ma ção, da Sus pen são 

e da Extin ção do Pro ces so

CAPÍTULO I
Da For ma ção do Pro ces so

Art. 262. O pro ces so ci vil co me ça por ini ci a ti va
da par te, mas se de sen vol ve por im pul so ofi ci al.
....................................................................................

LIVRO IV
Dos Pro ce di men tos Espe ci a is

TÍTULO I
Dos Pro ce di men tos Espe ci a is 

de Ju ris di ção con ten ci o sa
....................................................................................

CAPÍTULO V
Das Ações Pos ses só ri as

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

SEÇÃO II
Da ma nu ten ção e da re in te gra ção de pos se

....................................................................................
Art. 928. Estan do a pe ti ção ini ci al de vi da men te

ins tru í da, o juiz de fe ri rá, sem ou vir o réu, a ex pe di ção
do man da do li mi nar de ma nu ten ção ou de re in te gra -
ção; no caso con trá rio, de ter mi na rá que o au tor jus ti fi -
que pre vi a men te o ale ga do, ci tan do-se o réu para
com pa re cer à au diên cia que for de sig na da.

Pa rá gra fo úni co. Con tra as pes so as ju rí di cas de
di re i to pú bli co não será de fe ri da a ma nu ten ção ou a
re in te gra ção li mi nar sem pré via au diên cia dos res-
pec ti vos re pre sen tan tes ju di ci a is.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
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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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer-
rou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para a 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 145, de 2001, que
ins ti tui o Dia do Ba cha rel em Tu ris mo e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 150, de 2001, que
ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Gla u co ma.

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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra 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, o tema
da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano re fe re-se
aos ín di os, prin ci pal men te à ques tão da de mar ca ção
das ter ras in dí ge nas, e seu lema é: ”Por uma ter ra
sem ma les“.

Sr. Pre si den te, te nho pro cu ra do sem pre ana li -
sar esse tema da tri bu na da ma ne i ra mais isen ta pos-
sí vel, em bo ra seja di fí cil em vir tu de da for ma como se
es tig ma ti zou o tema por al guns seg men tos, es pe ci al -
men te pela pró pria Igre ja Ca tó li ca. Nes se par ti cu lar,
ini cio o meu pro nun ci a men to, len do uma fra se de um
ar ti go do Frei Bet to in ti tu la do: Índio quer apo io. Essa
ma té ria foi di vul ga da no Cor re io da Ci da da nia. Entre
mu i tos fa tos, Frei Bet to re gis tra:

A Igre ja Ca tó li ca é, hoje, cons ci en te de
sua re la ção am bí gua com os ín di os no pas-
sa do. Ao lado de de fen so res, como Anchi e ta 
e Vi e i ra, ha via mis si o ná ri os que fa vo re ci am
a ex plo ra ção da mão-de-obra in dí ge na atra-
vés de uma ca te qui za ção equi vo ca da.

Frei Bet to re fe re-se ao pas sa do. Entre tan to, no
meu en ten der, atu al men te ain da há uma po lí ti ca in di -
ge nis ta equi vo ca da. Exis tem 325 mil ín di os no Bra sil. 

O País já tem 11% de seu ter ri tó rio de mar ca do
para ter ras in dí ge nas, acres ci do de 40% para re ser -
vas eco ló gi cas, par ques am bi en ta is etc.

Não sou con tra a que se dêem ter ra aos ín di os –
pelo con trá rio, sou fa vo rá vel a essa me di da. De ve ria

ha ver re al men te uma de fi ni ção cla ra em ter mos de
de mar ca ção, que fos se jus ta e an te ce di da de de ba te.
Apre sen tei, in clu si ve, uma Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção no sen ti do de que es sas de mar ca ções
pas sem pelo exa me do Se na do Fe de ral, que é a
Casa que re pre sen ta os Esta dos.

As re fe ri das de mar ca ções sig ni fi cam um se-
qües tro fe i to pela União, em re la ção aos Esta dos, de
imen sas áre as para des ti nar ”aos ín di os“. Na ver da -
de, en tre tan to, os ín di os con ti nu am cada vez me nos
as sis ti dos – como ex pli ca, por exem plo, esse ar ti go
do Frei Beto que diz: Índio quer apo io.

Nes ta Casa, já apre sen tei, além des sa pro pos ta 
que bus ca tra zer ao Se na do a aná li se da de mar ca ção 
das ter ras in dí ge nas, inú me ros ou tros pro je tos jus ta -
men te ob je ti van do uma ação po si ti va que re sul te na
va lo ri za ção do ín dio. Ora, se, se gun do a es ta tís ti ca da
Fu nai, há 325 mil ín di os – o IBGE não con se gue le-
van tar essa po pu la ção, por que a pró prio Fun da ção
cria obs tá cu los. 

Fui au tor, em 2000, do Pro je to nº 135, que re ser -
va 5% das va gas nas uni ver si da des fe de ra is para os
ín di os. 

Está em dis cus são no Se na do um pro je to que
visa a es ta be le cer co tas para os ne gros, para os afro-
des cen den tes. Então, nada mais jus to que, se es ta -
mos dis cri mi nan do, no bom sen ti do, de ma ne i ra po si -
ti va, para aju dar a eli mi nar a ver da de i ra dis cri mi na ção 
ra ci al, en tão que tam bém dis cri mi ne mos a fa vor dos
ín di os, e não ape nas na ques tão de dar ter ras, de de-
mar car ter ras, mas no sen ti do de fa zer com que o ín-
dio efe ti va men te pos sua con di ções de evo lu ir so ci al -
men te. Mu i tos ín di os já têm cur so su pe ri or, mu i tos ou-
tros já es tão cur san do fa cul da des – aqui que ro in clu -
si ve fa zer re fe rên cia a ou tro pro je to meu, que re ser va
5% das va gas nos con cur sos pú bli cos tam bém para
os ín di os. Então são pro pos tas con cre tas que vi sam a
dar uma con di ção efe ti va de o ín dio se afir mar, de o
ín dio não con ti nu ar sen do olha do como se fos se algo
que ti ves se que fi car iso la do numa área, numa re ser -
va, como numa es pé cie de zo o ló gi co. 

Os ín di os não que rem isso. Con ver so com mu i -
tos de les. A pro pó si to, que ro fa zer um re gis tro: o meu
Esta do, Ro ra i ma, que tem 7% da po pu la ção for ma da
por ín di os, tem hoje mais de 57% da sua área re que ri -
da para ter ras in dí ge nas pela Fu nai, mas Ro ra i ma,
em vez de fi car so men te no dis cur so, na re tó ri ca de
ter ra ou não-ter ra, foi mais além, cri ou a pri me i ra Se-
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cre ta ria do Indio. O Go ver no do Esta do cri ou a pri me i -
ra Se cre ta ria do Índio do Bra sil. E Ro ra i ma não é o
Esta do que tem mais ín di os no Bra sil, é o ter ce i ro,
con for me as es ta tís ti cas. O Se cre tá rio é um ín dio da
et nia ma cu xi. Por tan to, na ver da de, es ses é que são
mo vi men tos, ges tos con cre tos de le var ao ín dio uma
nova vi são para que se in te grem à so ci e da de pelo ca-
mi nho de sua va lo ri za ção pes so al.

Já ques ti o nei isso mu i tas ve zes nes ta Casa ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que dis se
que há uma dí vi da do Bra sil para com os ín di os e os
ne gros e que Sua Exce lên cia co me ça ria a pa gar se
no me as se para Pre si den te da Fu nai um ín dio, a
exem plo do que Ro ra i ma fez com sua Se cre ta ria do
Índio. Por quê? Ora, não se tem no tí cia de que uma
as so ci a ção fe mi ni na seja di ri gi da por um ho mem, não
se tem no tí cia de que uma as so ci a ção de ne gros seja
di ri gi da por um bran co e não tem sen ti do tam bém que
um ór gão fe de ral res pon sá vel pela po lí ti ca in di ge nis -
ta, por tan to, da de fe sa dos di re i tos dos ín di os seja di-
ri gi do por um não-ín dio, uma pes soa que, a prin cí pio,
es ta ria sob sus pe i ta para de fen der ade qua da men te
os seus di re i tos. 

Assim, es ses pro je tos que te nho nes ta Casa e
há mais ou tro que apre sen tei em 2001 vi san do a
aper fe i ço ar aque le que cu i da das va gas nos con cur -
sos pú bli cos es ta be le cen do mais de ta lhes e mais
nor mas.

O Se na dor Tião Vi a na, re cen te men te, apre sen -
tou um pro je to que en glo ba vá ri os dos pon tos que
pre vi nos meus pro je tos. Sei que tam bém Sua Exce-
lên cia é um ho mem que se pre o cu pa efe ti va men te
com tra tar a ca u sa in dí ge na de ma ne i ra po si ti va e não
da que la meio ne bu lo sa que é ape nas a bri ga por dar
cada vez mais ter ra para os ín di os. 

Nes se par ti cu lar, Sr. Pre si den te, que ro di zer
aqui que vou pro cu rar o Se na dor Tião Vi a na para que
pos sa mos, quem sabe, fa zer uma fu são dos nos sos
pro je tos, a fim de mu dar mos a for ma como vem sen-
do dis cu ti da a ques tão in dí ge na no País, para dar re-
al men te ao ín dio o di re i to de es co lher os seus ca mi -
nhos, di zer o que quer, ter voz.

Qu e ro re gis trar a ini ci a ti va po si ti va do Go ver na -
dor de Ro ra i ma, Ne u do Cam pos, em cri ar a Se cre ta -
ria do Índio, que, como dis se, é di ri gi da por um ín dio,
exem plo que de ve ria es tar sen do se gui do pela Fu nai
e que es pe ro, um dia, ve nha a acon te cer.

Não te nho de ca be ça os nú me ros, mas V. Exªs
po dem ve ri fi car o se guin te: se há no Bra sil 325 mil ín di -
os e 170 mi lhões de ha bi tan tes, a po pu la ção in dí ge na
não re pre sen ta se quer 1% da po pu la ção bra si le i ra; no
en tan to, 11% do ter ri tó rio na ci o nal des ti na-se a re ser -
vas in dí ge nas. Con tu do, Sr. Pre si den te, em de cor rên -
cia des sa po lí ti ca equi vo ca da de ape nas bri gar por re-
ser vas in dí ge nas, per gun to: isso me lho rou a con di ção
de vida dos ín di os? Essa é a gran de ques tão.

O ex-Mi nis tro José Gre go ri, quan do as su miu o
Mi nis té rio da Jus ti ça, dis se que pre fe ria con ver sar
com os ín di os a con ver sar com os ”pro cu ra do res dos
ín di os“.

Li re cen te men te no jor nal Cor re io Bra zi li en se,
na edi ção do dia 10 des te mês, uma ma té ria mu i to im-
por tan te. Fa lan do so bre o tema ”Vida Bra si le i ra“, o jor-
nal pu bli ca a man che te ”Os ín di os in vi sí ve is“, em que
re la ta: ”Mo ra do res das al de i as de todo o País mi gram
para as ci da des em bus ca de em pre go e edu ca ção.
Mis tu ra dos na mul ti dão, fa zem bi cos, tra ba lham no co-
mér cio e mu i tos con se guem es tu dar até che gar a um
cur so su pe ri or“. E cita o exem plo do ín dio Adil son Pan-
ka ra ru, que saiu de Per nam bu co, re si de em São Pa u lo, 
num pré dio do con jun to Cin ga pu ra ocu pa do ape nas
por ín di os, e es tu da Ciên ci as Con tá be is na PUC.

Sr. Pre si den te, so li ci to a trans cri ção da ma té ria
na ín te gra, como par te de meu pro nun ci a men to, a fim
de cha mar a aten ção para o as sun to, nes te mo men to
em que a Cam pa nha da Fra ter ni da de é de di ca da ex-
clu si va men te aos ín di os. Su gi ro que ana li se mos o
tema, pois o fato não ocor re ape nas em São Pa u lo.
Em mi nha ci da de, Boa Vis ta, ca pi tal de Ro ra i ma,
acre di to que exis tam mais ín di os do que nas al de i as,
o que se re pe te em todo o Bra sil.

A ma té ria do Cor re io Bra zi li en se men ci o na,
por exem plo que ”o ve lho pajé Sa pa im mora há sete
anos em Bra sí lia. Ele é ka ma i u rá, de uma al de ia às
mar gens do rio Xin gu, em Mato Gros so. Fi cou fa mo so 
em 1986 por tra tar do na tu ra lis ta Au gus to Rus chi.
Hoje vive em uma pen são na W3 Sul e co bra R$80
para es pan tar ener gi as de maus es pí ri tos em ho mem
bran co“.

Ora, Sr. Pre si den te, ob ser ve como a po lí ti ca in-
di ge nis ta ado ta da no Bra sil  ou me lhor, não ado ta da,
já que não exis te uma po lí ti ca in di ge nis ta ade qua da
em nos so País  está le van do os ín di os a mo ra rem nos
gran des cen tros, pro cu ran do so bre vi ver de uma for-
ma ou de ou tra.
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Eu gos ta ria de fa zer ou tro re gis tro im por tan te. O
Bra sil todo co nhe ce o ca ci que e ex-De pu ta do Fe de ral
Má rio Ju ru na. Ele mora hoje no Dis tri to Fe de ral, está
do en te, numa ca de i ra de ro das, e fica an gus ti a do ao
ver a ques tão in dí ge na ser tra ta da des sa for ma e prin-
ci pal men te por não ver a Fu nai cum prir seus ob je ti -
vos. O pró prio Go ver no tra tou de des man te lar a Fu-
nai. Pri me i ro, ti rou a edu ca ção in dí ge na da Fu nai e
pas sou-a para o Mi nis té rio da Edu ca ção. Po der-se-ia
di zer que está no Mi nis té rio ade qua do. De po is, ti rou a
sa ú de in dí ge na da Fu nai e pas sou-a para a Fu na sa.
De po is, a Fu na sa ter ce i ri zou a sa ú de in dí ge na para
ins ti tu i ções não-go ver na men ta is, que, sem ne nhum
tipo de es pe ci a li za ção, es tão tra tan do dos ín di os por
este Bra sil afo ra.

Então, na ver da de, o des man te la men to da Fu-
nai par tiu do pró prio Go ver no. Mas ago ra te mos no tí -
cia de que o Go ver no no me ou uma co mis são in ter mi -
nis te ri al para re es tru tu rá-la, para dar uma nova e tal-
vez mais atu al ver são à Fu nai, que já foi Ser vi ço de
Pro te ção ao Índio e hoje é a Fun da ção Na ci o nal do
Índio.

Di an te dis so, que ro mar car este meu pro nun ci a -
men to cha man do a aten ção da Na ção para o tema.
Além dis so, con vi do aque les que de ver da de que rem
fa zer um tra ba lho em be ne fí cio dos ín di os para que

le i am e ana li sem essa ma té ria do Cor re io Bra zi li en -
se do dia 10 de mar ço. Pro cu rem vi si tar as al de i as in-
dí ge nas  o que é uma di fi cul da de, pois, por in crí vel
que pa re ça, é ne ces sá rio au to ri za ção da Fu nai para
vi si tas, tal vez por que a ins ti tu i ção que i ra aco ber tar a
si tu a ção pre cá ria em que vi vem os ín di os.

No meu Esta do, por exem plo, o que exis te de
edu ca ção, de sa ú de, de apo io à pro du ção é fe i to pelo
Go ver no do Esta do. E ago ra será re for ça do mu i to
mais com a pre sen ça da Se cre ta ria do Índio, que co-
or de na rá to das as ações vol ta das para os di ver sos
as pec tos da vida do ín dio na atu a li da de.

Não de fen do, por exem plo, a tese de que os ín-
di os de vem re tro ce der ao tem po de Ca bral, fa lan do
seus di a le tos, mas tam bém não de fen do a ex tin ção
de suas cul tu ras, des de que jul guem o que elas têm
de sig ni fi ca do para eles. Con tu do, não po dem ser an-

tro pó lo gos ou in di ge nis tas a di ta rem aos ín di os o que
fa zer.

Qu e ro re gis trar hoje, Sr. Pre si den te, es ses
meus pro je tos que es tão na Casa des de 2000, mas
que não têm al can ça do an da men to ade qua do. Ago ra, 
o Se na dor Tião Vi a na apre sen ta um pro je to que abar-
ca vá ri os dos pon tos por mim apre sen ta dos, além de
mais al guns ou tros. Pen so que se deve fa zer uma fu-
são des sas idéi as, apre sen tan do-se, quem sabe, um
pro je to que efe ti va men te dê aos ín di os a con di ção de
pro gre dir, de sair do jugo de en ti da des que não só
que rem fa lar em nome de les, mas que rem im por a
eles como pen sar e como agir.

Bas ta di zer – e é bom que o Frei Beto te nha dito
que a Igre ja Ca tó li ca já co me teu vá ri os equí vo cos –
que a Igre ja Ca tó li ca, por exem plo, aca bou com uma
tra di ção dos ín di os, qual seja, o fato de que cada tri bo
ti nha o seu ca ci que, o seu tu xa ua, um sis te ma mais
ou me nos mo nár qui co que pas sa va de pai para fi lho
ou de pai para fa mi li a res como cos tu me. Entre tan to,
ago ra se im plan tou uma es pé cie de par la men ta ris mo
nas co mu ni da des in dí ge nas: a co mu ni da de se re ú ne
e ele ge tem po ra ri a men te um ca ci que ou um tu xa ua,
que pode ser des ti tu í do a qual quer mo men to, de pen -
den do des sa re u nião – aliás, esse ter mo ”co mu ni da -
de“ foi in tro du zi do pela Igre ja Ca tó li ca, por que exis ti -
am so men te os ter mos al de ia, tri bo ou ma lo ca.

O que te mos de fa zer, por tan to, é uma po lí ti ca
sin ce ra, vol ta da para o bem-es tar do ín dio.

Fi na li zo re pe tin do o exem plo que dá o meu
Esta do de Ro ra i ma com a im plan ta ção da Se cre ta ria
do Índio  um ges to po si ti vo do Go ver na dor Ne u do
Cam pos , cujo ti tu lar, Orlan do Jus ti no, que ro sa u dar.
Tra ta-se do pri me i ro Se cre tá rio do Índio no Bra sil. Mu-
i to em bre ve, es pe ro ver um ín dio ocu pan do o car go
de Pre si den te da Fu nai, pois ele será ca paz de sa ber
o que os ín di os que rem e de in ter pre tar-lhes o pen sa -
men to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Anto nio Car los Va la da -
res, 2º Vice-Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. 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 al guns dias dis cur sei 
lon ga men te so bre a Ama zô nia, que co me ça exa ta -
men te no meu Esta do, no Mu ni cí pio de Impe ra triz.
Sus ci tou-se um pro ve i to so de ba te, en ri que ce dor do
meu dis cur so, pelo ta len to dos ilus tres Pa res que me
hon ra ram com seus apar tes.

Hoje, vol to a abor dar tema si mi lar. Na ver da de,
nun ca será de ma is fa lar so bre a Ama zô nia, en fa ti zan -
do os pe ri gos que pa i ram so bre aque la mo nu men tal
flo res ta, que pro vo ca in ve ja e co bi ça e que ex ci ta am-
bi ções ali e ní ge nas.

Re por ta gens de de nún cia são pu bli ca das não
só na mí dia bra si le i ra, mas tam bém em todo o mun do
aca dê mi co, mos tran do como a nos sa flo res ta tem
sido mal tra ta da por na ci o na is e es tran ge i ros, sem
que se to mem as pro vi dên ci as ca bí ve is para im pe dir
a di la pi da ção des se rico pa tri mô nio com que a na tu -
re za do tou o Bra sil.

Ape sar de to dos os cla mo res, o des ma ta men to
da re gião ama zô ni ca con ti nua ace le ra do. Entre 1995
e 2000, a mé dia foi de 1,9 mi lhão de hec ta res de vas -
ta dos por ano, se gun do pes qui sa dor ame ri ca no Wil li -
am La u ran ce, do Smith so ni nan Tro pi cal Re se arch
Insti tu te e dois pes qui sa do res bra si le i ros do Inpa,
Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia, com
base em ima gens de mo ni to ra men to por sa té li te. Tais
afir ma ções ci en tí fi cas con tra ri am as ob ser va ções oti-
mis tas de que a de vas ta ção da Ama zô nia está sen do
con tro la da.

No meu dis cur so an te ri or so bre o tema, tive a
opor tu ni da de de res sal var o ób vio, qual seja o de que
mu i tas ri que zas da re gião po dem e de vem ser apro-
ve i ta das, des de que ra ci o nal men te, ten do em vis ta
sem pre a pre ser va ção do ecos sis te ma. Pe los cál cu -
los de es pe ci a lis tas – peço a aten ção das Srªs e dos
Srs. Se na do res para este dado fun da men tal para a
eco no mia bra si le i ra –, tais ri que zas tra ri am ao Bra sil
re cur sos de US$1,28 tri lhão por ano, em 50 anos, pro-
ve ni en tes da ex plo ra ção da ma de i ra, de mi né ri os, do
tu ris mo, de me di ca men tos e de cos mé ti cos ar ma ze -
na dos na flo res ta.

Como o vo lu me de mi né ri os na Ama zô nia ain da
é des co nhe ci do e pode ser bem ma i or que o pre vis to,
mu i tas lo ca li da des da re gião po de rão ser be ne fi ci a das
com a ex plo ra ção ra ci o nal. Entre tan to, tal ex plo ra ção
deve ser do sa da, com uma ex tra ção sem pre aba i xo da
de man da, a fim de man ter os pre ços in ter na ci o na is em
ní ve is ele va dos e com pen sa do res para nós. O mes mo
ra ci o cí nio pode ser apli ca do para a ex plo ra ção pe tro lí -
fe ra, não sen do con ve ni en te o es go ta men to de to das
as nos sas re ser vas, não só por ra zões es tra té gi cas,
mas tam bém para aju dar a man ter um ecos sis te ma
sem pre ame a ça do por fa to res ex ter no.

Con ti nu am sen do pre da tó ri os os mé to dos usa-
dos para o apro ve i ta men to da ma de i ra. Cor tam-se,
anu al men te, 28 mi lhões de me tros cú bi cos de to ras,
cujo apro ve i ta men to nas ser ra ri as é de pou co mais de
um ter ço. Infe liz men te, 90% des sa ma de i ra, qua se
toda ob ti da ile gal men te, é con su mi da no Bra sil sem
qual quer tipo de con tro le. Só re cen te men te al gu mas
fir mas fun da ram o gru po de Com pra do res de Ma de i ra
Cer fi ti ca da para dar pre fe rên cia à pro du ção le ga li za da.

Por ou tro lado, as ex pe riên ci as com la vou ras na
Ama zô nia não têm sido fe li zes, por não es ta rem lo ca -
li za das em áre as apro pri a das ou por se de di ca rem a
plan ti os es tra nhos à re gião. Alguns es pe ci a lis tas
acre di tam que se ria van ta jo sa a tro ca da cul tu ra de
grãos pela de es pé ci es na ti vas, como cu pu a çu, cas-
ta nha-do-pará e se rin gue i ra.

Os es tu dos já ci ta dos fe i tos pelo Dr. Wil li am La u -
ran ce e pe los téc ni cos do Inpa de mons tram que o
des ma ta men to, a agres são ca u sa da pela agri cul tu ra
e pela pe cuá ria e a ex plo ra ção ma de i re i ra são le ta is
para as cen te ná ri as ár vo res da re gião. Os cla rões na
sel va au men tam o res se ca men to do solo e con tri bu -
em para a mor te de no vas ár vo res, le van do com elas
or quí de as e bro mé li as, que só nas cem na copa das
es pé ci es ma i o res.

É bas tan te al vis sa re i ro que o po ten ci al tu rís ti co
es te ja co me çan do a ser ex plo ra do de modo ra ci o nal,
com a ma nu ten ção do ecos sis te ma e com o em pre go
das po pu la ções lo ca is na ex plo ra ção tu rís ti ca.

Entre tan to, uma das gran des po ten ci a li da des
lo ca is con cen tra-se na bi o tec no lo gia. Uma úni ca mo-
lé cu la pode ren der ao dono da pa ten te cer ca de
US$10 mi lhões por ano, sem fa lar nos lu cros exor bi -
tan tes de quem a co mer ci a li za. Algu mas fá bri cas bra-
si le i ras já atu am no se tor, como a Na tu ra, com vá ri os
pro du tos ex tra í dos da sel va bra si le i ra.

Como já de i xei re gis tra do des ta tri bu na em ou-
tras opor tu ni da des, a bi o pi ra ta ria na Ama zô nia pa re -
ce atu ar de ma ne i ra au da ci o sa, e o País não age ade-
qua da men te para im pe di-la. O fato é que a flo res ta
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guar da um rico po ten ci al para a bi o di ver si da de e para
a pes qui sa por no vos prin cí pi os ati vos de me di ca -
men tos. E o Bra sil pre ci sa agir para im pe dir que fir-
mas es tran ge i ras se apo de rem de nos sas ri que zas
sem qual quer con tra par ti da. De ten to res de 20% da
bi o di ver si da de bi o ló gi ca mun di al, te mos tam bém a
van ta gem de con tar com o co nhe ci men to tra di ci o nal
das co mu ni da des lo ca is nas apli ca ções te ra pêu ti cas
de de ter mi na das subs tân ci as.*

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Con-
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, um dos
mais bra vos lu ta do res pela pre ser va ção da nos sa
Ama zô nia e tam bém pelo em bar go que de ve mos ter
aos pre da do res es tran ge i ros da nos sa flo res ta.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Edi son Lo bão, até cer to pon to, nós da Ama zô nia
so mos tra ta dos pela gran de mí dia na ci o nal como in-
te res sa dos na de vas ta ção ou na de gra da ção do seu
meio am bi en te. Mas, se com pa rar mos a Ama zô nia
com ou tras re giões do Bra sil, prin ci pal men te Sul e
Su des te, des de 1500, ve re mos onde hou ve de vas ta -
ção e onde hou ve ma i or pre ser va ção. Hoje, se a Ama-
zô nia, como dis se V. Exª, é ví ti ma de uma in ten sa bi o -
pi ra ta ria, vá ri os fa to res es tão jun tos para co la bo rar
com isso: a não-exis tên cia de um pla no na ci o nal para,
efe ti va men te, apro ve i tar a bi o di ver si da de. Ago ra há a
ini ci a ti va da cri a ção do Insti tu to de Bi o tec no lo gia da
Ama zô nia, em Ma na us, que deve co me çar a fun ci o -
nar nes te ano. Na ver da de, os gran des es pa ços dos
nos sos imen sos Esta dos con tri bu em mu i to para que
de i xe mos as por te i ras aber tas para esse tipo de ati vi -
da de. Na se ma na pas sa da, pro nun ci ei-me so bre uma
no tí cia ve i cu la da na im pren sa acer ca de três su í ços
pre sos em Ma na us trans por tan do 500 in se tos da
nos sa fa u na. V. Exª fala jus ta men te so bre a im por tân -
cia da bi o di ver si da de e das ma té ri as pri mas para pro-
du tos far ma cêu ti cos e cos mé ti cos, sem fa lar na água,
ou tra ri que za imen sa da nos sa re gião. Cum pri men to
V. Exª pelo dis cur so. É re al men te im por tan te es tar -
mos nes ta Casa pra ti ca men te to dos os dias de nun ci -
an do es ses fa tos, prin ci pal men te para que os bra si le i -
ros das ou tras re giões do Bra sil per ce bam que a
Ama zô nia, lon ge de ser um pro ble ma, é a gran de so-
lu ção que o Bra sil pode ter. Encon tra-se na re gião,
por tan to, uma ri que za in co men su rá vel na bi o di ver si -
da de, na água, nos mi ne ra is e na pró pria ma de i ra,
que ex plo ra da ade qua da men te po de rá for ne cer gran-
des lu cros. O Bra sil po de ria lu crar com isso. Pa ra be ni -
zo V. Exª pela per sis tên cia em abor dar esse tema e
em de fen der essa tese.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço a sua par ti ci pa ção
nes te meu dis cur so e re co nhe ço que V. Exª é um dos
ma dru ga do res nes sa luta em fa vor da pre ser va ção de
nos sas ri que zas. Ago ra, até os su í ços, ti dos no mun-
do como os mais sé ri os, como aque les que pro cu ram
res pe i tar o di re i to e a pro pri e da de de to dos, são pre-
sos no Bra sil como con tra ban dis tas de in se tos bra si -
le i ros para es tu dos em uni ver si da des su í ças.

Ou per ce be mos que a Ama zô nia é uma ri que za
imen sa e nos per ten ce e, para que a sua de fe sa seja
efi caz, de ve mos nos dar as mãos, ou as sis ti re mos,
per ma nen te men te, a eva são de suas ri que zas.

Há pou co, no cur so de meu pro nun ci a men to, di-
zia que te mos con di ções, se gun do es tu dos de vá ri os
téc ni cos, de ex tra ir da Ama zô nia bra si le i ra algo em
tor no de US$1,28 tri lhão, por ano, de suas ri que zas.
Não ago ra, mas den tro de al guns anos.

Aqui está a dis cri mi na ção de al gu mas das ri-
que zas que se ri am ex tra í das, pro va vel men te, de toda
a re gião Ama zô ni ca, por ano – es tes da dos fa zem
par te do es tu do que men ci o nei:

Pe tró leo: 650 bi lhões;
Agri cul tu ra e ex tra ti vis mo: 50 bi lhões;
Me di ca men tos e cos mé ti cos: 500 bi lhões;
Mi né ri os: 50 bi lhões;
Car bo no: 19 bi lhões;
Tu ris mo: 13 bi lhões; e
Ma de i ra: 3 bi lhões.

Tudo isso sig ni fi ca ria o do bro de nos so PIB
anu al. Ve jam, es ta mos na ma dru ga da de uma gran-
de era bra si le i ra, des de que sa i ba mos de fen der e
pre ser var nos sas ri que zas e nos sos in te res ses.

Sr. Pre si den te, re cen te men te, pes qui sa do res
iden ti fi ca ram 164 plan tas usa das pe los ín di os do To-
can tins em ri tu a is de cura. A fi to far ma co péia uti li za da
pelo gru po in dí ge na da et nia Kra hô está sen do es tu -
da da pelo Ce brid, Cen tro Bra si le i ro de Infor ma ções
so bre Dro gas Psi co tró pi cas da Uni fesp – Uni ver si da -
de Fe de ral de São Pa u lo. A ma i o ria das plan tas exa-
mi na das pa re ce ter al gum tipo de in fluên cia so bre o
sis te ma ner vo so cen tral e, apa ren te men te, ser ca paz
de cu rar pa to lo gi as ou pro mo ver al te ra ções de com-
por ta men to.

O di re tor do Cen tro, Dr. Eli sal do Car li ni, sa bi a -
men te de ci diu man ter em se gre do as pes qui sas que
es tão sen do fe i tas pelo Cen tro, com a fi na li da de de
evi tar o apro ve i ta men to in de vi do das des co ber tas,
es pe ci al men te por gru pos in te res sa dos em even tu a is 
di vi den dos eco nô mi cos de cor ren tes do ma pe a men to
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fe i to pelo pro je to. Ou tra pre o cu pa ção do Dr. Car li ni é a
pro te ção dos di re i tos dos ín di os, que de ve rão ter par-
ti ci pa ção na co mer ci a li za ção das plan tas em pre ga -
das por seus xa mãs na cura de do en ças. 

A CDB – Con ven ção so bre a Di ver si da de Bi o ló -
gi ca, as si na da por 181 pa í ses na Con fe rên cia das
Na ções Uni das, ECO/92, re a li za da no Rio de Ja ne i ro, 
da qual fiz par te como Go ver na dor do Ma ra nhão, cu i -
dou da pro te ção am bi en tal da bi o di ver si da de, do
aces so ao pa tri mô nio ge né ti co, da pro te ção e do
aces so ao co nhe ci men to tra di ci o nal, da re par ti ção de
be ne fí ci os e do aces so e da trans fe rên cia de tec no lo -
gia. Mas não tem sido res pe i ta da como de via. 

Na re u nião da Ompi – Orga ni za ção Mun di al de
Pro pri e da de Inte lec tu al, re a li za da re cen te men te em
Ge ne bra, o Bra sil con ti nu ou lu tan do pe las con quis tas
da Eco/92 e le vou ao ple ná rio as re i vin di ca ções de
pa jés de 15 tri bos in dí ge nas.

Srªs e Srs. Se na do res, nes sas cur tas ob ser va -
ções que faço des ta tri bu na, ten to mos trar que, ape-
sar de to das as di fi cul da des, um pe que no mas con tí -
nuo es for ço do Go ver no Fe de ral po de rá re sol ver mu i -
tos dos pro ble mas da Ama zô nia.

Devo acres cen tar, Sr. Pre si den te, que, nes ta an-
te vés pe ra das ele i ções que es co lhe rão os lí de res res-
pon sá ve is pela con du ção do País, a mi nha es pe ran -
ça, ou me lhor, a mi nha co bran ça, é para que na pla ta -
for ma de nos sos pre si den ciá ve is, es te jam ins cri tas
pro pos tas ob je ti vas de so lu ção para o pro ble ma que
afli ge to dos os bra si le i ros: a pro te ção e o de sen vol vi -
men to sus ten tá vel de nos sa flo res ta ama zô ni ca.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, 
Lí der do Go ver no nes ta Casa.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – 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, o País
acom pa nhou os acon te ci men tos re la ti vos à in va são
da casa do Pre si den te da Re pú bli ca por um se tor ra-
di cal do Mo vi men to dos Sem-Ter ra – nem di ria por um
se tor ra di cal, mas por um se tor co man da do por seg-
men tos ra di ca is. 

Eu po de ria fi car no de ba te me nor so bre essa
ques tão: ti rar os pro ve i tos po lí ti cos; le van tar as te ses
opor tu nas para o mo men to ele i to ral. Po rém, não pre-
ten do fazê-lo, pelo me nos no meu dis cur so, em que
pese o char me de todo esse ma te ri al.

O que de se jo fa lar é so bre o pro ble ma exis ten te
no Bra sil e so bre algo mu i to pou co con si de ra do, di vul -

ga do e con ce bi do: qual é a po lí ti ca so ci al de mo cra ta
para a ques tão da ter ra no Bra sil.

É ha bi tu al a Opo si ção al cu nhar o Go ver no de
ne o li be ral. Eu di ria que isso é uma to li ce, do pon to de
vis ta de aná li se ide o ló gi ca ou eco nô mi ca, mas o ter-
mo pas sou a ser ad je ti vo. Ne o li be ral é qua se hoje,
gra ças à con du ção que a es quer da re a ci o ná ria fez do
pro ble ma, si nô ni mo de atra sa do. 

O Go ver no não é ne o li be ral. O Go ver no é uma
jun ção de for ças li be ra is com seg men tos so ci a is e de-
mo cra tas. Foi essa a ali an ça apro va da pela po pu la -
ção duas ve zes. E a po lí ti ca de re for ma agrá ria e de
agri cul tu ra fa mi li ar no Bra sil é uma de mons tra ção ca-
bal do que es tou a afir mar. 

Va mos, por tan to, fa lar so bre o que é uma po lí ti -
ca de es quer da mo der na, no cam po bra si le i ro, atu an -
do so bre re la ções que eram qua se fe u da is, pe las
qua is mu i to já se lu tou e pe las qua is mi nha ge ra ção
foi para o exí lio – in clu si ve por que em pu nhá va mos a
ban de i ra da re for ma agrá ria des de en tão. E aí va mos
po der ve ri fi car o que sig ni fi ca a ação des sa po lí ti ca,
com fa tos e com nú me ros.

Sr. Pre si den te, em sete anos – pri me i ro é um nú-
me ro ge ral –, fo ram as sen ta das no Bra sil, em qua se
20 mi lhões de hec ta res, 58.655 fa mí li as. Ou seja,
qua se 60 mil fa mí li as fo ram as sen ta das em sete
anos.

Os po lí ti cos apre ci am, de ve ras, re cor des:
”…nun ca ne nhum go ver no...“. Não vou di zer isso. É
ver da de que esse é um dado ex cep ci o nal. Adi an te, eu
mos tra rei a evo lu ção des de mu i tos anos an tes, mas é
uma evo lu ção que de ve rá con ti nu ar. E não será ba ter
re cor des o ob je to prin ci pal da mi nha fala.

O in ves ti men to glo bal dos 4.275 as sen ta men tos 
foi de R$13,12 bi lhões. Ade ma is fo ram apli ca dos
R$14,4 bi lhões no plan tio e cus te io da sa fra por in ter -
mé dio do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar – Pro naf. 

Para a sa fra 2001/2002, des te ano, tem des ti na -
da para ela a quan tia de R$4,196 bi lhões.

São nú me ros es pan to sos, como é es pan to so o
ta ma nho do pro ble ma, como é es pan to so, tam bém, o
ta ma nho do País, po rém eles re ve lam, nes sa vi são
ini ci al, ma cro, que faço aqui, o sig ni fi ca do, a for ça e os
re cur sos des ti na dos ao de sen vol vi men to do so fri do
povo bra si le i ro no cam po; esse, que é in ter pre ta do,
sem dú vi da, pelo Mo vi men to dos Sem-Ter ra, mas que
não é in ter pre ta do por to dos os que bus cam ra di ca li -
zar a qua li da de des se mo vi men to.

Um dado so bre a dis tri bu i ção de cré di to aos as-
sen ta dos da re for ma agrá ria tam bém é um dado de
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pri o ri da de or ça men tá ria. O Go ver no dis tri bu iu nos úl-
ti mos anos, R$337,5 mi lhões em cré di tos para a ins-
ta la ção e in fra-es tru tu ra de as sen ta dos. O mon tan te
para a ins ta la ção atin giu R$237,5 mi lhões, be ne fi ci ou
90.839 fa mí li as. Na in fra-es tru tu ra, no pre pa ro, fo ram
in ves ti dos R$100 mi lhões, dos qua is, R$87 mi lhões,
do Orça men to-Ge ral da União/Incra, R$13 mi lhões,
por meio dos con vê ni os Fida/BID, aten den do a
50.100 fa mí li as.

Além dis so, o Go ver no en tre gou tí tu los de fi ni ti -
vos, en tre 2000 e 2001 – ain da não exis tem da dos de
2002 –, ou seja, em ape nas um ano, a 127.611 fa mí li -
as. Ou tras 134.111 fa mí li as fo ram con so li da das nos
as sen ta men tos. 

O Pro gra ma de Aces so Di re to à Ter ra, de sen vol -
vi do em par ce ria com os Cor re i os, ins cre veu 693.015,
qua se 700.000 fa mí li as, em 4.257 mu ni cí pi os, fa mí li -
as es sas in te res sa das em in gres sar no pro gra ma de
re for ma agrá ria. Des te to tal, 100 mil já fo ram en tre vis -
ta das pelo Incra para se rem as sen ta das. 

Trou xe es ses da dos, Sr. Pre si den te, por que é
pre ci so ter-se a no ção do ta ma nho do pro ble ma e do
es for ço que o País de di ca à re for ma agrá ria e ao de-
sen vol vi men to agrí co la, por que, sem a cons ciên cia
des ses da dos e da pri o ri da de so ci al que re pre sen tam 
na ação do Go ver no, qual quer con si de ra ção é su per -
fi ci al, fal sa. 

Te nho aqui – pos so exi bir a V. Exªs, em bo ra não
te nham con di ção de vi su a li zar de onde es tão – um
mapa do de sen vol vi men to de fa mí li as as sen ta das
des de 1995, por tan to, sete anos do atu al Go ver no.
Em 1995, fo ram as sen ta das 42.912 fa mí li as; em
1996, 62.044; Em 1998, hou ve um sal to para 101.094
fa mí li as; em 1999, uma pe que na que da: 85.226; em
2000, uma su bi da – re cor de até hoje –, 108.986 fa mí -
li as – qua se 109 mil – e, em 2001, 102.449 fa mí li as.
Des sas, 18.972 fa mí li as en con tram-se em fase de de-
cre to ou sub se qüen te.

Há ou tro dado que diz res pe i to aos hec ta res ob-
ti dos e aos pro je tos cri a dos. Como sa bem V. Exªs, ao
hec ta re cor res pon dem não ape nas o as sen ta men to,
mas o fun ci o na men to de pro je tos de de sen vol vi men -
to, o com ple men to da re for ma agrá ria, a con di ção
para o tra ba lho, a efe ti va for ma ção de qua dros e a
pre pa ra ção de uma agri cul tu ra ba se a da não ape nas
no mo de lo an ti go, mas que se pos sa in se rir no gran de 
es for ço da agri cul tu ra bra si le i ra que ex por ta mais de
100 mi lhões de to ne la das de grãos a cada ano.

Em 1995, a área ob ti da com a re for ma agrá ria
en glo bou 1.313.509 hec ta res. Em 1996, hou ve um
sal to sig ni fi ca ti vo: 4.451.896 hec ta res. Em 1997,
man te ve-se o mes mo pa drão: 4.394.524 hec ta res;

em 1998, 2.540.645 hec ta res; em 1999, 1.478.536
hec ta res. Esse nú me ro vol tou a cres cer em 2000:
3.861.268 hec ta res; em 2001, 1.697.043 hec ta res.

O to tal de hec ta res ob ti dos nes se pe río do nes te
País con ti nen te é 19.737.421 hec ta res. Por tan to, atin-
gi ram-se qua se 20 mi lhões de hec ta res num pro gra -
ma de sete anos. Os da dos de 2000 se gu ra men te am-
pli a rão esse nú me ro e com ple ta rão as in for ma ções
que lhes es tou pas san do.

É in te res san te fa zer uma com pa ra ção não,
como dis se an tes, para ba ter re cor des – sob a ale ga -
ção de, por exem plo, ”o nos so Go ver no é o me lhor“ –,
mas para ve ri fi car o es for ço bra si le i ro nes sa di re ção.
De 1964, quan do o mo vi men to mi li tar eri giu até um
pro je to de re for ma agrá ria, até 1994 – 30 anos de po is
–, fo ram as sen ta das 218.033 fa mí li as. Tra ta-se de
me di da gra da ti va. De 1995 a 2001, as sen ta ram-se
584.655 fa mí li as. Enfa ti zo a pa la vra ”fa mí li as“, por que 
sig ni fi ca po pu la ção. O nú me ro de po pu la ção, se fos se 
dado aqui, se ria um nú me ro efe ti va men te for mi dá vel. 

Por tan to, ti ve mos, em 30 anos, 218 mil fa mí li as
e, em sete anos, o do bro pra ti ca men te – um pou qui -
nho mais -, ou seja, 584. 655 fa mí li as.

Há um gran de de sen vol vi men to de cré di tos e
cabe uma pa la vra tam bém so bre a par ti ci pa ção do
Orça men to da Re pú bli ca nes sa ma té ria. Peço es cu -
sas por tal vez ser can sa ti vo na enu me ra ção, mas se
tra ta de se ri e da de na aná li se do as sun to. Ve ja mos:
em 1995, o va lor or ça do foi de R$1.522.111.020,00.
No co me ço do atu al Go ver no, já se in ves tia esse va lor 
no Orça men to. Era essa a ver ba des ti na da para a re-
for ma agrá ria. Em 1996, pas sou para
R$1.570.363.536,00; em 1997, qua se du pli cou:
R$2.645.783.262,00; em 1998, man te ve
R$2.231.038.978,00 re a is; em 1999,
R$1.453.754.196,00; em 2000, R$1.848.231.746,00;
e, em 2001, atin giu R$2.002.849.043,00. Assim, ti ve -
mos um de sen vol vi men to ab so lu ta men te es pan to so
na ma té ria.

Se for mos con si de rar os apro xi ma da men te
R$25 bi lhões que o País gas ta com edu ca ção, os
mais de R$30 bi lhões que o País gas ta com sa ú de e
mais o an da men to de to dos os pro je tos so ci a is, ve ri fi -
ca re mos que a po lí ti ca, a vi são so ci al de mo cra ta do
Go ver no avan çou e con tou  faço ques tão de afir má-lo
com o apo io evi den te do Par ti do da Fren te Li be ral, do
PMDB e dos de ma is par ti dos da base do Go ver no.
Mas cito o PFL por que os li be ra is mo der nos  não me
re fi ro aos li be ra is con ser va do res  têm uma vi são ca-
paz de se in te grar nes sa pa vi men ta ção de ca mi nho
pelo cen tro que o de sen vol vi men to bra si le i ro ne ces si -
tou nes se pe río do, res pon sá vel por uma aber tu ra na
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eco no mia, uma li be ra ção den tro da má qui na do Esta-
do dos se to res de in ves ti men to, se to res que es ta vam
pa ra li sa dos pela per da da ca pa ci da de de in ves ti men -
tos do Esta do, toda uma po lí ti ca fis cal, con tro le rí gi do
da po lí ti ca or ça men tá ria, aber tu ra para o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, exa ta men te per mi tin do, na área
so ci al, um in ves ti men to des sa na tu re za e des sa gran-
de za que nun ca é re co nhe ci do nos dis cur sos, nos de-
ba tes, que são ver ba is e que não tra zem nú me ros e
que ser vem, tal vez, para en can tar uma dis cus são su-
per fi ci al na vida bra si le i ra. Po rém, não ser vem, não
sig ni fi cam um es tu do sé rio e pro fun do da mes ma.
Este Go ver no her dou um País fa li do, um Esta do fa li -
do, com o Po der Pú bli co sem con di ção de in ves ti men -
to. E, den tro do es for ço in gen te de or ga ni zar as fi nan -
ças pú bli cas, de con tro lar a in fla ção, con se guiu dar
um grau de hi e rar quia e pri o ri da de à ques tão so ci al
per ma nen te men te ne ga dos e cons tan te men te aco i -
ma dos por esta pa la vra que é uma tra i ção se mân ti ca:
ne o li be ral.

Aliás, as pa la vras es tão a per der o sen ti do.
Adre na li na pas sou a ser ad je ti vo e acom pa nha do de
ou tro: tre men da adre na li na! É tudo uma adre na li na!
Ain da on tem, vi um cam pe o na to de ska te, e o ra paz
di zia: ”Adre na li na! Só adre na li na!“ Há uma car ga se-
mân ti ca na con tem po ra ne i da de que re u ti li za ex pres -
sões que vão ga nhan do no vos sig ni fi can tes, já que o
sig ni fi ca do está lá no di ci o ná rio, está lá no ver ná cu lo.
Ne o li be ral é uma des sas pa la vras. ”Fu la no, ha, ha,
ha, é um ne o li be ral!“ Gran de ofen sa! Co me ça que, se
fôs se mos to mar a pa la vra ao pé da le tra, é me lhor um
ne o li be ral do que um li be ral ar ca i co. Se gun do, que
isso não quer di zer nada. Não co nhe ço tra ta dis ta de
po lí ti ca que con si de re ne o li be ra lis mo um ad je ti vo. Na
mi nha épo ca era o im pe ri a lis mo ian que; as pa la vras
eram de ou tra na tu re za.

Não, não e não. Há uma po lí ti ca so ci al de mo cra -
ta em mar cha no Bra sil. E essa po lí ti ca não quer o
Esta do oni po ten te, gi gan te, ine fi caz, in ter ve ni en te,
como nos sas ve lhas idéi as so ci a lis tas o de se ja ram
em sua uto pia de bus car jus ti ça pelo Esta do, ma ra vi -
lho sa aliás, mas que se tor nou in con sis ten te na prá ti -
ca. Mas sim o Esta do pe que no, po rém efi caz; for te
por que de mo crá ti co. Esta do que, aliás, deu um exem-
plo na ma nhã de do min go na ação re a li za da pe las for-
ças pú bli cas na fa zen da do Pre si den te da Re pú bli ca.
Ne nhu ma vi o lên cia; im pé rio ab so lu to da lei; ar güi ção
de cul pa bi li da de, sim, para quem in va de pro pri e da de
alhe ia, por que não é pri vi lé gio de um mo vi men to com
ca u sas sig ni fi ca ti vas e jus tas rom per a lei como ocor-
reu ao lon go do tem po com o apo io de vá ri as ins ti tu i -
ções po lí ti co-par ti dá ri as e que, tal vez por um cal do de

cul tu ra cri a do por esse apo io, tem os seus seg men tos 
mais ra di ca is com uma pos si bi li da de de efe ti va men te
co man dar ações des sa na tu re za. Não. Res pon sá ve is
por in va são de do mi cí lio, em qual quer do mi cí lio, têm
que res pon der pe ran te a lei, sim. Não é por que a ca u -
sa é no bre que o ato ile gal se jus ti fi ca. E ato ile gal se
com ba te com se re ni da de, den tro da lei e com or dem.

Ima gi nem se, num país em que a au to ri da de é
de sa fi a da to dos os dias pela mar gi na li da de, num país
no qual me dra, pe los Esta dos afo ra, um es ta do de
ver da de i ra ano mia, de des tru i ção da so ci e da de de-
sor ga ni za da e de des mo ra li za ção di re ta da au to ri da -
de, ima gi nem se nes se país, com essa di fi cul da de, o
pre si den te da Re pú bli ca ace i tas se pas si va men te,
para agra dar a meia dú zia de exal ta dos, que a or dem
não fos se cum pri da a par tir da sua casa. Aí sim se ria
gra ve. Mas eu já sin to, já vejo, já per ce bo no ho ri zon te
as vo zes de sem pre: ”Ah, es tão pre sos!“. Lou cos por
uma ví ti ma, tor cen do por uma ví ti ma em ano ele i to ral, 
e ten tan do fa zer de uma ação se re na, equi li bra da, po-
rém na for ma da lei, um ato de qua se ar bi tra ri e da de.
Che guei a per ce ber no no ti ciá rio de uma emis so ra,
on tem à no i te, na te le vi são, pra ti ca men te a idéia, a
von ta de de bus car al gum ele men to que jus ti fi cas se
vi o lên cia, ar bi tra ri e da de, o que não hou ve.

Eu di zia, por tan to, que, nes te País, a cri se do
Esta do foi en fren ta da com vi gor, com de no do, com
im po pu la ri da de; nes te País, a cri se do Esta do foi en-
fren ta da; nes te País, tem-se, pa ra le la men te ao en-
fren ta men to da cri se do Esta do, a idéia de re cu pe ra -
ção gra da ti va do Esta do, de or ga ni za ção da dí vi da,
que vem de mu i to lon ge, de es ta bi li da de eco nô mi ca e
de um in ves ti men to do grau e da na tu re za des se po-
ten ci al por mim apre sen ta do  ci ta do, aliás, de uma
ma ne i ra mu i to cu ri o sa e mu i to in te li gen te, como lhe
cabe, por Fi del Cas tro em sua úl ti ma vi si ta ao Bra sil.
Os jor na is re gis tra ram: ”Não sei, Fer nan do Hen ri que,
como você con se guiu fa zer essa re for ma agrá ria sem
re vo lu ção“. Inte res san te essa fala de Fi del por que,
até en tão, só se ob ti nha re for ma agrá ria des se ta ma -
nho, com essa ex ten são, com esse in ves ti men to, com
esse con te ú do so ci al, com arma na mão. Po rém,
quem acre di ta na de mo cra cia, quem acre di ta no
avan ço gra du al da so ci e da de, quem acre di ta na li ber -
da de como for ma de or ga ni za ção da so ci e da de para
que ela pos sa se ex pres sar li vre men te e dos go ver -
nos que se jam ca pa zes de ou vir essa mes ma so ci e -
da de, quem acre di ta nis so sabe  e nós sa bía mos des-
de an tes de 1964  que é pos sí vel fa zer as re for mas
nes te País den tro da lei, den tro da or dem, em ple na li-
ber da de de mo crá ti ca. E fo mos ce i fa dos e cor ta dos
na que le en tão, para de novo aque la mes ma ge ra ção,
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a ge ra ção do exí lio, a ge ra ção da amar gu ra con se -
guir, uma vez no po der, re a li zar pa u la ti na e gra da ti va -
men te um pro je to que não é com pre en di do por que os
nú me ros nem sem pre che gam às pes so as. Os da dos
con cre tos di re ta men te se ocul tam, e tam bém por que
o Go ver no se co mu ni ca mal, diga-se de pas sa gem,
como se co mu ni cou mal, nes ses 7 anos, re a li zan do a
ta re fa de fa zer che gar à po pu la ção es ses nú me ros e
da dos.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Artur da Tá vo la, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Antes de pros se guir com da dos im por tan tís si mos
que de se jo tra zer às Srªs e aos Srs. Se na do res so bre
a que da da vi o lên cia no cam po, con ce do, com mu i ta
hon ra, o apar te ao Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Artur da Tá vo la, sem pre he si to em apar te ar V. Exª
por que o tem po que tomo de V. Exª é o tem po que ex-
tra io das Srªs e dos Srs. Se na do res de ou vi rem a be-
le za de seus ar gu men tos e de sua re tó ri ca. Nes se
apar te não ve nho em seu so cor ro, pois V. Exª dele
não ne ces si ta, mas em apo io a tudo quan to foi dito.
Em ver da de, hoje se pra ti ca no Bra sil uma re for ma
agrá ria em que mu i tos não acre di tam. Ou tros dela
não se aper ce be ram, como afir mou V. Exª. Este País
vi veu 460 anos de sua his tó ria sem pra ti ca men te ne-
nhu ma re for ma agrá ria. Até 1964, fo ram dis tri bu í dos
não mais que 100 mil tí tu los de ter ra. Pra ti ca men te se
fez uma re vo lu ção con tra aqui lo que se fa la va de re-
for ma de base. João Gou lart, a todo ins tan te, men ci o -
na va a re for ma agrá ria e, to da via, por ela nada fa zia.
Vi e ram os mi li ta res, como ci ta do ain da há pou co por
V. Exª, os qua is pron ta men te ins ti tu í ram o Esta tu to da
Ter ra e co me ça ram a exe cu tar a re for ma agrá ria em
nos so País. Em 18 anos, se gun do V. Exª, e os nú me -
ros são ver da de i ros, fo ram dis tri bu í dos cer ca de 218
mil tí tu los de ter ra. Em ape nas 7 anos, o atu al Pre si -
den te da Re pú bli ca as sen tou 470 mil fa mí li as. Não se
diga, por tan to, que este Go ver no – e tam bém os ou-
tros – não cu i dou da re for ma agrá ria. Re cor do-me,
Se na dor Artur da Tá vo la, de que era Go ver na dor do
Esta do do Ma ra nhão, por vol ta de 1992, quan do veio
ao Bra sil Sua San ti da de. Mu i tos que fa la vam em
nome da Igre ja di zi am que ela exi gia a re for ma agrá-
ria, ain da que com vi o lên cia. Pe di ram ao Papa que fi-
zes se, em uma de suas ho mi li as, uma ma ni fes ta ção a
res pe i to da re for ma agrá ria. O Papa es co lheu, en tão,
o Ma ra nhão para fazê-la. Em sua co mu ni ca ção no
meu Esta do, Sua San ti da de fa lou em be ne fí cio de to-
dos os sem-ter ra, de to dos aque les que so frem nes te
País – e mu i tos so frem mes mo. Ao che gar à ques tão

da pro pri e da de pri va da, Sua San ti da de ex pres sa -
men te dis se que não ad mi tia, sob ne nhu ma hi pó te se,
a in va são da pro pri e da de alhe ia. A li nha do dis cur so
de V. Exª está ab so lu ta men te cor re ta. O Go ver no está
fa zen do a re for ma agrá ria e au xi li an do os as sen ta dos 
com re cur sos. Mais de R$20 mil fo ram des ti na dos aos
as sen ta dos. Se di vi dir mos R$20 mil pelo va lor do sa-
lá rio mí ni mo, ve ri fi ca re mos que os as sen ta dos re ce -
be ram, de uma só vez, de ze nas e de ze nas de sa lá ri -
os mí ni mos para aju dar no iní cio de suas no vas vi das.
Por tan to, as in va sões são ina ce i tá ve is. A re for ma
agrá ria, sim, deve pros se guir. Se pos sí vel, deve ser
ace le ra da por este e pe los pró xi mos Go ver nos, mas
in va são nun ca.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor, V. Exª tem toda a ra zão.
Esse é o cen tro de toda dis cus são. Fe liz men te os par-
ti dos po lí ti cos bra si le i ros, to dos, se ma ni fes ta ram
nes sa di re ção, foi mu i to cla ra a pró pria ma ni fes ta ção
do PT.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Artur da Tá vo la, peço-lhe um apar te.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Em se gui da, com mu i to pra zer, con ce de rei o apar te
a V. Exª. Per mi ta-me ape nas res pon der ao Se na dor
Edi son Lo bão.

Se o Pre si den te da Re pú bli ca de i xas se pas si va -
men te a sua casa ser in va di da é evi den te que es ta ria
dan do à Na ção a idéia de que a de sor dem se im plan -
ta va no País; ele não pode, não deve e não o fez em
ne nhu ma des sas oca siões, até por que as pes so as
que es ta vam ali não es ta vam para to mar con ta de
uma fa zen da que, no caso, é pro du ti va.

Há tam bém o fato de que um país vive não ape-
nas do Go ver no, como se cos tu ma pen sar e su por do
Bra sil; o pais vive de suas ins ti tu i ções. Se as ins ti tu i -
ções não são res pe i ta das e não exis tem, aca ba a or-
dem ins ti tu ci o nal do país. Qu al quer de mo cra cia do
mun do o é por que tem ins ti tu i ções for tes, e elas en tre
si fa zem o equi lí brio da so ci e da de, a Jus ti ça é uma
ins ti tu i ção, a Me di ci na, a Uni ver si da de, a Po lí ti ca, a
Re li gião, to das são ins ti tu i ções. É da pro li fe ra ção das
ins ti tu i ções for tes e res pe i ta das que vive a vida de um
país, as sim é a pro pri e da de. Qu al quer pes soa que já
vive em in se gu ran ça por ca u sa de um pro ble ma de vi-
o lên cia, este sim mu i to gra ve, no país e no mun do, se
vê a casa do Pre si den te da Re pú bli ca ser in va di da
sem pro vi dên cia al gu ma, sen tir-se-á ain da mais des-
pro te gi da. Há que ze lar por isso. A in co lu mi da de da
pro pri e da de não exis te por que per ten ce aos fi lhos do
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Pre si den te da Re pú bli ca, mas por que é um di re i to em
si da pro pri e da de.

Com pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Lind-
berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Pre za dís si -
mo Lí der do Go ver no, fa rei um bre ve apar te. V. Exª
trou xe à tona um as sun to dos mais pal pi tan tes, prin ci -
pal men te por que ocu pou a mí dia no fi nal de se ma na.
V. Exª apre sen ta nú me ros cla ros e evi den tes os qua is
mos tram que a re for ma agrá ria está sen do fe i ta no
País. Os 538 mil as sen ta men tos fe i tos nos úl ti mos
anos me re ce res pe i to, aten ção e re fle xão de to dos
nós, mas, na ver da de, o Go ver no não está le van do ao
co nhe ci men to da Na ção esse nú me ro de be ne fi ciá ri -
os da re for ma agrá ria. Sa be mos per fe i ta men te que,
ape sar da ex ten são con ti nen tal do País, te ría mos
como fa zer a re for ma de ma ne i ra pla u sí vel e se gu ra e
ge rar a pro du ção que to dos al me ja mos. Para não in-
ter rom per o ra ci o cí nio de V.Exª, que ain da tem nú me -
ros a ci tar, mi nha su ges tão se ria a de que V. Exª,
como Lí der do Go ver no, le vas se à fren te jus ta men te
esse es cla re ci men to e mos tras se à Na ção os Esta-
dos onde há ma i or con cen tra ção de pes so as que per-
ten cem a esse nú cleo agrí co la e que es tão tra ba lhan -
do, plan tan do e ge ran do ri que zas para o País. Se ria
um enor me in cen ti vo. De i xo a cri té rio de V. Exª o
modo de fazê-lo. Po de rá usar os me i os de di vul ga ção
para mos trar ao País o que está sen do fe i to. De ou tro
lado, vi mos esse la men tá vel ges to de agres são que
ocor reu com uma fa zen da do Pre si den te da Re pú bli -
ca, agre din do não ape nas Sua Exce lên cia, mas tam-
bém a ins ti tu i ção de mo crá ti ca bra si le i ra. To dos fi ca -
mos cho ca dos. Esta mos em ano de ele i ção, e fa tos
des sa na tu re za de vem ocor rer de ago ra em di an te. O
ob je ti vo, como foi dito, é cha mar a aten ção, fa zer com
que a mí dia dê des ta que a atos des sa na tu re za, en-
fim, ob ter al can ce po lí ti co por meio de um ges to abo-
mi na do por toda a so ci e da de bra si le i ra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do. 

Em abo no ao que V. Exª dis se, vou tra zer al guns
da dos in te res san tes para nos sa con si de ra ção. Um
dado ter rí vel, na vida no cam po, é o as sas si na to de
tra ba lha do res ru ra is. Te nho nú me ros de 1980 a 2001.
Em 1980, fo ram as sas si na dos 73 tra ba lha do res ru ra -
is; 110, em 1981; 59, em 1982 – há um pico e uma su-
bi da –; 96, em 1983; 134, em 1984; 180 – é o má xi mo
–, em 1985. De po is, cai para 122, e con ti nua ca in do.
Para que V. Exªs te nham uma no ção, a cur va é ab so -
lu ta men te des cen den te: em 2000, 10; e em 2001, 14.
Esses da dos mos tram o quan to ces sou gran de par te
des sa ten são no cam po gra ças às me di das to ma das,

igual men te no que se re fe re às in va sões de ter ra. Infe-
liz men te, o grá fi co aqui é pe que no, e eu não dis po nho 
de me lho res re cur sos, mas há uma que da. Em 1996,
hou ve 397 in va sões, e os nú me ros vêm ca in do: 502,
446, 455, 226 e 157 em 2001, o que mos tra tam bém a
que da no nú me ro de in va sões e o quan to o pro ble ma
vai sen do ob je ti va men te re sol vi do.

As in va sões de ter ra, por tan to, são mu i to ex-
pres si vas: 397, em 1996; 502, em 1997; 446, em
1998; 455, em 1999, ca in do ver ti cal men te em 2000,
fru to da po lí ti ca dos anos an te ri o res, para 226 e 157
no ano pas sa do. A cur va é ab so lu ta men te des cen -
den te em 1996 e aca ba exa ta men te aqui, qua se ao
pé do grá fi co, no ano 2000.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te V. Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Com mu i to pra zer, no bre Se na dor. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ape lo a V. Exª
para que seja bre ve, pois o ora dor ul tra pas sou em
mais de 15 mi nu tos o tem po que lhe era des ti na do.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Eu pe di ria ape nas dois mi nu tos a V. Exª. Pri me i ra -
men te, gos ta ria de di zer que, quan to às in va sões, o
PSB pen sa da mes ma for ma que a so ci e da de bra si le -
i ra, ou seja, nós não ace i ta mos. Está as sen ta do no
pen sa men to do nos so Par ti do que o di re i to à pro pri e -
da de é ga ran ti do pela Cons ti tu i ção. As in va sões não
são ins tru men tos ade qua dos para as con quis tas dos
tra ba lha do res. Exis tem ou tros mé to dos pre vis tos na
nos sa Cons ti tu i ção que po de rão ser ado ta dos pelo
Mo vi men to dos Sem-Ter ra. Ago ra, eu gos ta ria de ti rar
uma dú vi da, no bre Se na dor. Os jor na is di vul ga ram
que o Ou vi dor-Ge ral, Ger ci no José da Sil va, e a Ou vi -
do ra-Adjun ta, Ma ria José da Sil va, ha vi am pro me ti do
aos sem-ter ra que, se de sis tis sem da que la in va são,
se os âni mos fos sem con ti dos, se de i xas sem a pro pri -
e da de, eles não se ri am pre sos. V. Exª é o Lí der do Go-
ver no, e eu gos ta ria que V. Exª me dis ses se se o Go-
ver no de i xou de cum prir a pa la vra em al gum mo men -
to, já que se bus ca va re ti rar os tra ba lha do res, os in va -
so res da pro pri e da de da fa mí lia do Pre si den te de for-
ma con ci li a do ra, sem vi o lên cia. Entre tan to, o que vi-
mos foi uma hu mi lha ção, os tra ba lha do res jo ga dos,
de bru ços na ter ra, al ge ma dos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– De i ta dos, não jo ga dos.
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O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Jo ga dos, sim. O Cor re io Bra zi li en se traz uma foto
hu mi lhan te. Fi ca ram com o ros to na lama. Evi den te -
men te, os ór gãos de di re i tos hu ma nos no Bra sil vão
se ma ni fes tar a esse res pe i to. A foto foi pu bli ca da na
pri me i ra pá gi na do Cor re io Bra zi li en se.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Eu vi, Se na dor. 

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Está aqui: de cos tas, al ge ma dos, com o ros to co la do
na lama. Con si de ro isso uma de su ma ni da de. Assim
como não apo i a mos a in va são in tem pes ti va, não con-
cor da mos com esse ato. Então, gos ta ria que V. Exª
me es cla re ces se se re al men te hou ve esse acor do
an tes da re ti ra da dos tra ba lha do res.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Se na dor, eu não es ta va lá, não sei. Re al men te, os
ou vi do res se afas ta ram sob o ar gu men to...

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Não per gun tei se V. Exª es ta va lá, V. Exª é Lí der do Go-
ver no. Inda go se V. Exª, como por ta-voz, como o
leva-e-traz do Go ver no, to mou co nhe ci men to, no Pa lá cio
do Go ver no, de que ha ve ria um acor do an te ci pa do para
que os tra ba lha do res se re ti ras sem do lo cal pa ci fi ca men -
te, a fim de evi tar pri sões hu mi lhan tes, como hou ve.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Se na dor, V. Exª de ve ria sa ber que eu não sou
leva-e-traz nem da mi nha fa mí lia, nem o fui dos meus
pais.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Des cul pe-me, tal vez V. Exª não sa i ba, mas eu fui Pre-
si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Ser-
gi pe e De pu ta do Esta du al por mu i tos anos, e, lá no
meu Esta do, o Lí der do Go ver no é o leva-e-traz.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Cer to. Mas no meu não é, Se na dor.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª não se ofen da com o que eu dis se. Lá no meu
Esta do, to dos sa bem que o Lí der do Go ver no é o
leva-e-traz. É o nome téc ni co.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não es tou ofen di do. Estou ape nas fa zen do uma cor-
re ção téc ni ca. Não há ne nhu ma ofen sa, por que V. Exª
não é ho mem de ofen der. Vos sa Exce lên cia é uma
pes soa ex tre ma men te amá vel e cor di al. Eu es tou
ape nas fa zen do uma cor re ção téc ni ca, por que no Rio
de Ja ne i ro o leva-e-traz tem, di fe ren te men te de Ser gi -
pe, uma acep ção um pou co di ver sa.

Não é isso que im por ta, to da via. Impor ta, Sr. Se-
na dor, que há re al men te uma dú vi da e deve ter ha vi -

do di fi cul da des de co mu ni ca ção, num mo men to agu-
do como este, en tre o Go ver no e os ou vi do res, que
acha ram por bem se de mi tir.

Eu não acre di to, sin ce ra men te, que os Mi nis tros 
da Jus ti ça e da Re for ma Agrá ria ad mi ti ri am fa zer
qual quer acor do à re ve lia da lei. Aí, sim, eles es ta ri am 
ex tre ma men te er ra dos. Não hou ve vi o lên cia ne nhu -
ma, hou ve ener gia. Vos sa Exce lên cia, acre di to eu,
sabe o que é vi o lên cia e sabe tam bém que, num mo-
men to agu do, as al ge mas têm de ser usa das. É a for-
ma, in clu si ve, de se evi tar a vi o lên cia. Não há uma
pes soa ma chu ca da. Não se pode to mar a idéia de
que hou ve vi o lên cia, to mar um pon ti nho com ple xo no
meio de uma ques tão enor me, para dis so fa zer o prin-
ci pal da ma té ria. Não fal ta rão or ga nis mos de di re i tos
hu ma nos, es ses que são ma ni pu la dos pe las mes mas 
for ças que ma ni pu lam di re ta men te o seg men to ra di -
cal do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter-
ra, para ime di a ta men te ten tar ex tra ir da con tra-in for -
ma ção algo su pe ri or à in for ma ção. A in for ma ção é
mu i to sé ria e mu i to gra ve, além de ser, do pon to de
vis ta dos ob je ti vos po lí ti cos des ses seg men tos, um
erro ca tas tró fi co so bre o qual não fa lei aqui, por que
eu não que ria que o meu dis cur so fos se do tipo do ”o
meu é bom, o seu é ruim ou o Go ver no é bom, a Opo-
si ção é ruim“. Eu quis usar a opor tu ni da de em que a
Na ção, de al gu ma ma ne i ra, está aten ta a esse pro ble -
ma, para tra zer-lhe da dos, nú me ros, in for ma ções,
por que ela não está in for ma da. Nin guém sabe des ses 
da dos efe ti va men te, por que são nú me ros di fí ce is,
com ple xos e nin guém está no Bra sil todo para sa ber o
que está acon te cen do. Ve mos ape nas o que está per-
to dos nos sos olhos.

Então, Se na dor, eu quis ape nas an ta go ni zar um
ato ra di cal, ten tan do sim bo li zar, na fi gu ra do Pre si -
den te da Re pú bli ca, a que bra da au to ri da de num mo-
men to de ci si vo da vida bra si le i ra. Eu quis ape nas an-
ta go ni zar essa ati tu de com essa cons tru ção gra da ti -
va, pe no sa, diá ria, essa cons tru ção que V. Exª vi veu
como Go ver na dor, aque la que faz o ser hu ma no cri ar, 
cons tru ir e ver, per ma nen te men te, o pro ble ma se
agra var por di fi cul da des es tru tu ra is da vida bra si le i ra
e a in jus ti ça ao seu tra ba lho vi ce jar ao seu lado, so-
fren do a dor de ve ri fi car que o me lhor do que se faz,
em ge ral, é o que não apa re ce na ação po lí ti ca. Estou
aqui num es for ço de ten tar mos trar como é pe no sa. 

Esta mos che gan do, V. Exª sabe dis so – pois é
um bra vo lu ta dor des sa ca u sa – de sé cu los de opres-
são no País. Esta mos dan do os pri me i ros pas sos de
uma na ção mo der na, de mo crá ti ca e ma du ra na di re -
ção de en fren tar esse pro ble ma. Sin to-me no de ver
de não de i xar que a in jus ti ça da crí ti ca fá cil se so bre -
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po nha ao tra ba lho diá rio, cons tru ti vo, pe no so, ide a lis -
ta, que já trans for mou o cam po bra si le i ro e que é mo-
ti vo e de hon ra de to dos nós.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá-
vo la, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

 O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª de se ja fa-
zer uso da pa la vra?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, por não sa ber que o Se na dor
Pe dro Si mon es ta va ins cri to, eu iria pe dir a pa la vra.
Mas, já que S. Exª está ins cri to, de i xo para uma ou tra
opor tu ni da de, agra de cen do a V. Exª.

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 Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o   se guin te   dis cur so.  Sem   re vi são  do  ora dor.)   –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta -
men te o pro nun ci a men to do Lí der do Go ver no. Qu e ro
fe li ci tá-lo pela co ra gem e pe los ter mos do pro nun ci a -
men to. Não há dú vi da ne nhu ma de que ter um Lí der
do Go ver no como S. Exª é algo al ta men te po si ti vo. Eu
di ria que, atu al men te, o que o Go ver no tem de mais
im por tan te é o seu Lí der aqui no Se na do, por que o
mes mo tem o res pe i to, a cre di bi li da de, o pas sa do, o
pre sen te, a bi o gra fia e é um ho mem cuja dig ni da de
pre ci sa mos re co nhe cer, além da cul tu ra ex tra or di ná -
ria e da fór mu la com pe ten te pela qual ele se pro nun -
cia da tri bu na.

Às ve zes, pre fi ro as sis tir o  pro nun ci a men to de
S. Exª em casa, pela te le vi são, por que ele pa re ce es-
tar con ven cen do, com uma ló gi ca fan tás ti ca. E quan-
do va mos ana li sar – a mi nha mu lher, às ve zes, as sis te 
ao meu lado – con clu í mos que ele tem ra zão. E quan-
do ele está res pon den do a mim, a mi nha mu lher diz:
“Mas ele tem ra zão!” E eu re pli co: Até tu, mi nha fi lha!

Eu o fe li ci to, prin ci pal men te por es tar aqui, nes ta 
se gun da-fe i ra. E eu es tra nho, por que é a pri me i ra vez
que par ti ci po de uma ses são sem a pre sen ça de um
Se na dor do PT. E olha que não es ta mos na que la épo-
ca em que ha via ape nas o Se na dor Edu ar do Su plicy,
que sem pre es ta va pre sen te. Não me lem bro de ne-
nhu ma re u nião im por tan te, fe i ta no Con gres so, em
que o Se na dor Edu ar do Su plicy, quan do úni co Se na -
dor do PT, não es ti ves se. Ago ra, te mos um nú me ro

enor me, mu i to gran de, de Se na do res do PT e ne-
nhum está aqui.

Eu não pen sa va em as su mir a Tri bu na. Ima gi nei
que ha ve ria aqui um de ba te mu i to bo ni to, em que o
PT ex po ria o seu pen sa men to, bem como os re pre -
sen tan tes do Go ver no. Mas ouvi um mo nó lo go bri-
lhan te do Se na dor Artur da Tá vo la; e os nos sos ami-
gos da opo si ção, prin ci pal men te os do PT, aqui não
se en con tram.

Meu ami go Artur da Tá vo la, acho que essa
man che te do Cor re io Bra zi li en se é mu i to im por tan -
te: Por que to dos per de ram? 

E to ma ra que o Se na dor José Sar ney não es te ja 
me as sis tin do. Pen so que está na épo ca de S. Exª to-
mar pro vi dên ci as enér gi cas. Ele já dis se que se di ri gi -
rá à ONU para pe dir a pre sen ça de ob ser va do res nas
nos sas ele i ções, a fim de ver se há ou não im par ci a li -
da de.

Esta fo to gra fia, que pro va vel men te está ro dan -
do o mun do, deve es tar ca u san do um des gas te tre-
men do para o nos so Go ver no. Não te nho dú vi da al gu -
ma de que per deu o Mo vi men to dos Sem-Ter ra. Assi-
no em ba i xo do que dis se o Lí der do Go ver no a res pe i -
to des se tipo de ma ni fes ta ção numa hora como esta,
em que te mos um Go ver no de mo crá ti co.

Além de es tar fa zen do mu i to pela re for ma agrá-
ria, o Go ver no ve i cu la bela pu bli ci da de do que em pre -
en de. Ja ma is hou ve pu bli ci da de tão in ten sa do Go-
ver no como um todo, mais es pe ci fi ca men te em re la -
ção à re for ma agrá ria. Em meio a uma pro pa gan da
bo ni ta, mos tran do os as sen ta men tos – esta é a pri-
me i ra vez que vejo uma pro pa gan da ins ti tu ci o nal do
Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria –, sem mais nem me-
nos, re sol ve ram in va dir a fa zen da do Pre si den te. A
tro co de quê? Qual é o ob je ti vo? Qual é a ra zão? Qual
é o sig ni fi ca do?

É cla ro que tais ati tu des fa zem o Mo vi men to dos
Sem-Ter ra per der cre di bi li da de pe ran te a so ci e da de,
que vê no mo vi men to um gru po or ga ni za do, ad mi ra a
fór mu la, a de di ca ção e o sa cri fí cio com que bus cam a
re for ma agrá ria. De re pen te, vê-se um sen ti do de pro-
vo ca ção.

Per deu o Mo vi men to dos Sem-Ter ra; per deu ao
se rem vis tos nas re des de te le vi são, como a Glo bo e
ou tras, be ben do sen ta dos na cama do Pre si den te da
Re pú bli ca, pra ti can do uma sé rie de atos, como se
fos se algo de ex cep ci o nal. Só acho, meu Lí der, que a
im pren sa exa ge rou ao no ti ci ar que to ma ram uís ques
e vi nhos fi nos. V. Exª e eu sa be mos que o Pre si den te
é mão fe cha da. O vi nho deve ser na ci o nal, pro ve ni en -
te do Rio Gran de do Sul. Não con cor do com a in for -
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ma ção de que o vi nho e o uís que eram mu i to fi nos.
Exa ge rou a im pren sa, por que, se es sas be bi das per-
ten ci am ao Fer nan do Hen ri que Car do so, ao que sa-
be mos, pro va vel men te era um vi nho do Rio Gran de
do Sul – nem sei se era o me lhor Val du ga – e o uís que 
tal vez fos se de Flo res da Cu nha. De qual quer modo,
mos trou-se uma cena em que eles be be ram uís que
na cama do Pre si den te, pe ga ram o te le fo ne e ado na -
ram-se do que es ta va ali.

Fi cou mu i to mal para ele. Fi cou mal para o PT.
Con si de rei bri lhan te a de cla ra ção do Pre si den te do
PT que, de sa í da, não ace i tou a si tu a ção. Antes de di-
zer que fi cou mal para o PT, fi cou mal para o Mi nis tro
da Jus ti ça. O nos so Mi nis tro da Jus ti ça sem pre foi um
ho mem de idéia, um ho mem lu ta dor, que não fi cou no
PMDB, pois foi lu tar fora, in clu si ve par ti ci pan do de
con fli tos ar ma dos. Po rém, as su me o Mi nis té rio da
Jus ti ça e toma al gu mas ati tu des que nos es tra nham.
Na mi nha opi nião, a de ci são com re la ção ao epi só dio
do Ma ra nhão não está bem ex pli ca da. Sua de cla ra -
ção gros se i ra em re la ção aos en vol vi dos tam bém não
fi cou bem es cla re ci da. De re pen te, ele dis se: ”É o bra-
ço ar ma do do PT“. Infor ma ram-me que Fer nan do
Hen ri que Car do so pu xou as ore lhas do Mi nis tro da
Jus ti ça – e o fez com des tre za –, tan to que, de po is,
ele pra ti ca men te pe diu des cul pas.

Gos tei da nota do PT, por que o fato re al men te
foi elu ci da do. Ele en trou mal, mas o Pre si den te obri-
gou-o a sair bem.

O PT, en tre tan to, ao lon go do tem po, vem olhan-
do com sim pa tia essa ques tão. Não tem con di ções,
au to ri da de ou for ça. Mas, na ver da de, es ses fa tos
ocor rem. Sei dis so, por que fui Go ver na dor e como so-
fri essa si tu a ção! Na fren te de tudo es ta va o co man do
do PT, que per deu.

Não sei se ha ve rá ago ra o que acon te ceu na-
que la ele i ção em que Lula era can di da to, quan do se-
qües tra ram o Sr. Abí lio Di niz, do gru po Pão de Açú car. 
De po is, fo ram fo to gra fa das até pes so as usan do ca mi -
sas do PT como sen do aque les que ti nham re a li za do
o ato.

O PT per deu, mas o Go ver no tam bém – está es-
cri to. Não que ro di zer nada. Até te nho res pe i to pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, mas por que
um ho mem po bre como ele tem que pos su ir ter ras em
meio a essa con fu são? Ini ci al men te, ele pas sou es-
sas ter ras para o nome do fi lho, a fim de se ver li vre do
pro ble ma sob a ale ga ção de que não lhe per ten ci am
mais. Além dis so, ape sar de ser pro pri e da de de seus
fi lhos, uti li za o Exér ci to e aviões para de fen dê-la.

O Sr. Mi nis tro ou um Se na dor da Re pú bli ca têm
di re i to à mes ma me di da? Em que do cu men to está es-

cri to que ter ra de fi lho de Pre si den te é pa tri mô nio pú-
bli co? A Cons ti tu i ção de i xa cla ra essa ques tão. Foi
um erro ab sur do a in va são. Mas o Pre si den te po de ria
ter agi do de ou tra for ma. 

Se fos se eu, já te ria ven di do aque le sí tio, que
ca u sa um gran de azar.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Con ce de-me V. Exª um apar te? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer, Exce lên cia.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor, se V. Exª fos se Pre si den te da Re pú bli ca...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu já te-
ria ven di do aque le sí tio. Eta si ti o zi nho que dá um azar
da na do! Eu já te ria ven di do.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se
a sua casa fos se in va di da, já que V. Exª ven deu o si ti -
o zi nho lá por Ca xi as do Sul, que aliás tem uns sí ti os
mu i to bo ni tos...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não
meu.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Eu
sei, eu sei.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dos seus
as cen den tes lá na re gião.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se
V. Exª ti ves se a sua casa par ti cu lar e al guém, por im-
pli cân cia de al gu ma or dem po lí ti ca ou por qual quer
mo vi men to des sa or dem, in va dis se, não tra ta ria V. Exª
de co lo car ali a de fe sa para sua pro pri e da de pri va da?
A in co lu mi da de que está pre ten di da é a do Pre si den -
te da Re pú bli ca, que é uma ins ti tu i ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sin ce ra -
men te eu não acho. Com todo o res pe i to, eu não ace i to.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Por
que, Sr. Se na dor, nos edi fí ci os onde mo ra mos exis te
um guar da mu ni ci pal per ma nen te? Será um pri vi lé gio 
bru tal? Ou será um mí ni mo – aliás, no caso, é mí ni mo
mes mo – de se gu ran ça para uma au to ri da de da Re-
pú bli ca? Isso exis te em qual quer país, em qual quer
povo; e nis so não há ne nhum ges to de so ber ba, de
exa ge ro. V. Exª está con du zin do o dis cur so de ma ne i -
ra mu i to bri lhan te – como sem pre, aliás – mas esse é
um pe que no de ta lhe que es ca pa ao res to do dis cur so
po lí ti co que V. Exª está fa zen do – e mu i to bem-fe i to,
por si nal. Mas ne nhum Pre si den te da Re pú bli ca em
ne nhum país do mun do está pro te gi do na sua pes soa 
in di vi du al; está pro te gi do na fi gu ra do car go. O Papa,
que é che fe de Esta do tam bém, mas é um che fe re li gi -
o so, vi a ja num car ro blin da do. Isso não sig ni fi ca que
to dos os pa dres que já fo ram as sas si na dos ao lon go
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da His tó ria não ti ve ram car ro blin da do para se de fen -
der. Nes se pon to, V. Exª po de ria ser mais to le ran te,
por que V. Exª tem ar gu men tos mais po de ro sos do
que esse, sem pre em sua pro fun da in te li gên cia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu che-
ga rei lá. Mas o que que ro di zer a V. Exª é que não sei
se não foi um exa ge ro co lo car tro pas do Exér ci to,
aviões da FAB nes sa ope ra ção. A Po lí cia Fe de ral?
Está bem.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Por-
que o Go ver no do Esta do não to mou essa pro vi dên -
cia, Se na dor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con cor -
do com V. Exª, mas des sa vez não foi nem so li ci ta do. 

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Então, como não toma pro vi dên cia, há uma pro vo ca -
ção di re ta.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com re-
la ção à Po lí cia Fe de ral, tudo bem. Mas aviões – é o
mes mo que fa zer uma ope ra ção de guer ra! – fa ze rem
ra san tes na fa zen da e as tro pas do Exér ci to ali che ga -
rem... E o mais gra ve: o Ou vi dor do Incra é um ho mem 
que tem his tó ria, que tem bi o gra fia, foi pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça do Acre e de nun ci ou o cé le bre De-
pu ta do que ser ra va as cri an ças. De nun ci ou, pro vou e,
de po is de se apo sen tar, veio no va men te aqui à Co-
mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos e for çou, ape sar
de ser ame a ça do de mor te, a cas sa ção da que le De-
pu ta do.

Esse é o ho mem que é Ou vi dor do Incra e que
fez um acor do com as pes so as. Con se guiu um en ten -
di men to. Não se tra ta de um joão pe dro qual quer, mas
do pre si den te do Incra, uma pes soa fa mo sa pela sua
his tó ria, pelo seu pas sa do e por sua bi o gra fia. E fez o
acor do se guin te: ”Vo cês saem da qui, vão em bo ra e
en cer ra mos o as sun to. Nin guém vai ser pre so e nada
acon te ce rá“.

Ace i ta ram. Em or dem, sa í ram! Em or dem, pe ga -
ram os ôni bus! Em or dem, re ti ra ram-se! Não hou ve
ne nhum in ci den te! Não hou ve ab so lu ta men te nada!
Não hou ve um fato! Re vis ta ram as pes so as an tes de
en tra rem nos ôni bus, e não se teve no tí cia de al guém
ter le va do uma gar ra fa de uís que ou um cin ze i ro no
bol so.

Já ti nham qua se to dos sa í do! Já es ta vam qua se 
to dos no ôni bus, quan do a Po lí cia Fe de ral pe gou os
quin ze res tan tes e os pren deu, e os al ge mou, e os
lan çou no chão com a cara na ter ra bar ren ta. O ges to
foi tão ab sur do que o ou vi dor e sua co le ga re nun ci a -
ram no ato, pois fo ram de sa u to ri za dos. 

Ha ver-se-á de di zer: mas eles não ti nham a au-
to ri da de do Mi nis tro da Re for ma Agrá ria? Res pon de
o Ge ne ral, tran qüi lo, sen ta do aqui, em seu ga bi ne te
do Pa lá cio: ”Eu não sa bia de nada.“

Mas, na ver da de, o ho mem que es ta va lá, o ho-
mem que en fren tou a si tu a ção, o ho mem que en trou
na fa zen da e con ver sou com as pes so as fez um acor-
do: ”Sa i am, e não acon te ce rá nada!“.

Não só acon te ceu, como al ge ma ram as pes so -
as, de i ta ram-nas com a cara no chão mo lha do! Eis a
foto, esta foto está per cor ren do o mun do hoje. Esta
foto do Go ver no Fer nan do Hen ri que está per cor ren do 
o mun do in te i ro hoje, pela in com pe tên cia das pes so -
as que não qui se ram ace i tar o acor do fe i to pelo ou vi -
dor. Não ace i ta ram o acor do fe i to pelo ou vi dor! 

”A lei é para ser cum pri da!“ Espe ra lá um pou-
qui nho! V. Exª, como eu, foi Go ver na dor de Esta do. ”A
lei é para ser cum pri da!“ Não cum pri uma de ci são ju-
di ci al que re ce bi, di zen do: ”O se nhor tem vin te e qua-
tro ho ras para ti rar as pes so as de den tro da fa zen da“.
Não cum pro, por que quem vai é a Bri ga da Mi li tar e o
Co man dan te da Bri ga da sou eu“. Le vei dois, três,
qua tro, cin co dias ne go ci an do até que eles sa ís sem,
e sa í ram pa ci fi ca men te. Por que se eu aten des se à or-
dem ju di ci al, mu i tos mor re ri am. 

E o Go ver no can sou de fa zer isso. O Go ver no
can sou de fa zer o en ten di men to mes mo onde o de li to
acon te ceu. Há o en ten di men to e, aci ma do de li to, a
boa ca u sa da jus ti ça.

Re pi to, o ou vi dor é ho mem de bi o gra fia, de his-
tó ria. Ele não cres ceu sen do Ou vi dor do Incra. O Incra
é que cres ceu ten do-o como Ou vi dor. E esse ho mem
foi de sa u to ri za do. 

”Se fez, não de ve ria ter fe i to“ – dis se o Ge ne ral
aqui em seu ga bi ne te. Ge ne ral esse que deve ser res-
pon sa bi li za do, por que diz ele que há vin te dias sa bia
que ti nha gen te ron dan do a fa zen da. Por que não cu i -
dou? Cri ou uma se ção da Abin ali na ci da de onde
está a fa zen da do Pre si den te. Para quê? Espe ci fi ca -
men te para cu i dar da fa zen da do Pre si den te. Pois se
ha via uma en ti da de ali, es pe ci fi ca men te para cu i dar
da fa zen da do Pre si den te, o que es ta va fa zen do
aque la gen te? As pes so as le va ram ho ras, ho ras para
che gar à fa zen da. Mu lhe res, cri an ças atra ves sa ram
qui lô me tros de es tra da, por duas, três ho ras ca mi -
nhan do. Pas sa ram em fren te à ci da de, pas sa ram em
fren te à Abin. Mas nada fi ze ram; de i xa ram que as co i -
sas acon te ces sem.

Re pa rem que ha via uma agên cia na ci da de es-
pe ci fi ca men te para cu i dar da fa zen da do Pre si den te.
Não cu i da ram. Hou ve a ab sur da, a es tú pi da, a ri dí cu la
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in va são. Veio uma pes soa de bom sen so, o Ou vi dor
do Incra, e dis se-lhes: 

– ”Olha, meus ami gos, está aí o Exér ci to. Aqui
tem aviões da FAB vo an do por cima de vo cês. O que
vo cês que rem que acon te ça aqui? Uma car ni fi ci na?
Onde vo cês que rem che gar? Va mos fa zer um en ten -
di men to, va mos pa rar com isso. Pe guem suas cri an -
ças, suas mu lhe res e vão em bo ra. Con cor dam? Vão
em bo ra.

– Não acon te ce nada?
– Não acon te ce nada. Vão em bo ra“. 
Espe ra um pou co! Ele ti nha dito que se o acor do 

fos se cum pri do, nada acon te ce ria e que nin guém se-
ria pre so. 

Foi a pri me i ra vez que isso acon te ceu? Não.
Sem pre acon te ce. Em qual quer en ten di men to que se
faça para o afas ta men to pa cí fi co das pes so as que in-
va di ram uma pro pri e da de, a pri me i ra con di ção é que
nin guém seja pre so. Isso é o nor mal. Isso eu can sei
de fa zer no Rio Gran de do Sul, e qual quer Go ver na -
dor dirá que fez o mes mo no seu Esta do. Está ali um
gru po in cen diá rio. Vai dar guer ra, vai dar luta, vai dar
mor te; in va di ram, es tão cer ca dos, o que vai acon te -
cer? De re pen te, há um en ten di men to, en tra um pa-
dre ou um bis po, al guém en tra e faz o en ten di men to.
Os in va so res saem, vão em bo ra. As tro pas vol tam
para o seu quar tel e nada mais acon te ce. Era para ser
as sim. O Ou vi dor era para ser o he rói da fes ta. Qu an -
do diz que to dos per de ram, o Ou vi dor per deu por que
se de mi tiu, foi de sa u to ri za do. A man che te era para
ser: O Ou vi dor é o he rói. Enquan to o Ge ne ral, Mi nis -
tro, com a in com pe tên cia de seus au xi li a res, que não
vi ram nada, não fez nada, o Ou vi dor foi lá e tran qüi la -
men te con se guiu que to dos eles sa ís sem e fos sem
em bo ra.

Qu an do to dos já es ta vam no ôni bus, indo em bo -
ra, vem a po lí cia e os pren de, e ha via o com pro mis so
de não pren dê-los. Pri me i ro, pren dem; se gun do, al ge -
mam; ter ce i ro, fa zem com que eles de i tem de ca be ça
para ba i xo no bar ro. E eles cer ca dos, olhan do. Aqui
está a fo to gra fia que eu de di co ao Ge ne ral Mi nis tro e
ao Mi nis tro da Jus ti ça. A eles de di co esta fo to gra fia, a
que o mun do in te i ro está as sis tin do. E mais do que mil
pa la vras, mil dis cur sos, vai pe sar para o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que; ele, que era a ví ti ma. A casa é a
pror ro ga ção do seu lar, sim, é ver da de. E se in va di -
rem o meu apar ta men to, que não é meu, é do Se na -
do, mas moro nele, es tão in va din do a mi nha casa.
Mas ali é uma fa zen da que não é do Pre si den te; é dos
seus fi lhos. De vez em quan do, ve ra ne ia lá, como, de
vez em quan do, des can sa no sí tio do nos so ex-Se na -
dor Pe dro Piva; ou tra vez, na fa zen da de

não-sei-quem lá no Nor des te; ou tra vez, na fa zen da
de não-sei-quem no Mato Gros so. O Pre si den te gos ta 
mu i to dis so. O que sei é que a Pás coa Sua Exce lên cia 
pas sa rá no Ter ri tó rio de Fer nan do de No ro nha. Mas
se se de cre tar cada lu gar a que o Pre si den te for como
área de se gu ran ça, pelo amor de Deus...

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor Pe dro Si mon, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço o
apar te de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor Pe dro Si mon, quan do vejo V. Exª, fico en can ta -
do com a for ça do ta len to. Aliás, sou uma pes soa en-
can ta da com o ta len to hu ma no. V. Exª é um ora dor ex-
tra or di ná rio e traz para esta Casa mo men tos que o
Se na do nem sem pre vive, os mo men tos dos gran des
de ba tes e dos gran des dis cur sos. Veja como V. Exª é
ta len to so: pri me i ro, 25% do tema do dis cur so de V.Exª
foi, com toda a lu ci dez, con de nar o ato; 75% do tem po
do dis cur so de V. Exª está sen do usa do em to mar
even tu a is con tra di ções exis ten tes...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Só uma
in ter rup ção, Se na dor Artur da Tá vo la, e já con ce de rei
a V. Exª o pros se gui men to do apar te.

Qu e ro ape nas dar-lhe uma im por tan te ex pli ca -
ção: V. Exª usou 100% do tem po na de fe sa; com os
meus 25%, são 125% de de fe sa, con tra 75%. A de fe -
sa está mu i to ma i or.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Não, Se na dor Pe dro Si mon: le vei 85% do meu tem po
su pe ran do as ques ti ún cu las que evi den te men te exis-
tem em mo men tos de con fu são, ten tan do le var à
Casa, e ao País, se pos sí vel, uma vi são con cre ta do
que é o es for ço bra si le i ro de re for ma agrá ria. Não
pas sei 100% do tem po de fen den do, nem ado tei
aque la po si ção: Go ver no for mi dá vel con tra Opo si ção
in jus ta, de ma ne i ra al gu ma. V. Exª usa 25% do tem po
con de nan do su a ve men te a in va são. Nos 75% res tan -
tes, em que vai pin çar os por me no res, al gu mas con-
tra di ções ine vi tá ve is em mo men tos di fí ce is, con fu sos
e com ple xos, V. Exª sol ta seu ta len to dra má ti co de
ma ne i ra for mi dá vel. V. Exª des cre veu o ato de um gru-
po ser al ge ma do – exa ta men te para im pe dir a vi o lên -
cia, al ge mas exis tem para isso – como se esse gru po
ti ves se sido di zi ma do, me tra lha do a san gue frio, pe las 
cos tas, tal a in dig na ção que ob tém, com seu dis cur so, 
le van do to das as pes so as que acre di tam em V. Exª,
como eu, à idéia de que hou ve, no lo cal, um mas sa cre 
bru tal, co man da do pe las for ças do Go ver no. Não há
um fe ri do, não há uma pes soa ofen di da gra ve men te.
Há au to ri da de. V. Exª co nhe ce o mun do e sabe o que

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  26   02973

MARÇO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



fa zem as po lí ci as. No caso, nem foi a Po lí cia. A Po lí cia 
do Go ver na dor de Mi nas não es ta va pre sen te, não
deu qual quer co ber tu ra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Era a Po-
lí cia Fe de ral, Se na dor.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Ha-
via Po lí cia Fe de ral. A po lí cia ne ces sá ria se ria a Po lí -
cia Mi li tar. Em Mi nas Ge ra is, o Go ver na dor, in fe liz -
men te, não dá gua ri da, não dá a pro te ção ne ces sá ria. 
De cer ta ma ne i ra, S. Exª se com praz, se de li cia um
pou co com o pro ble ma.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Des sa
vez, não dá para afir mar. É a pri me i ra vez que in va di -
ram a Casa do Pre si den te e nin guém pe diu au xí lio ao
Go ver na dor.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Nem deu tem po.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não
pe di ram.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Só
que ro fa zer alu são ao ta len to de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Fico
emo ci o na do.

O  Sr.   Artur  da  Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
V. Exª é no tá vel, por que con se guiu um tom que fi ca ria
ca bí vel di an te do Ho lo ca us to na Se gun da Gu er ra
Mun di al, para um fato pe que ni no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obri ga do.
O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Con-

tro la do com efi cá cia, com se gu ran ça, com res pe i to hu-
ma no, um fato que não des lus tra o País. Cla ro, a fo to -
gra fia pode cor rer o mun do, e vi rem as pes so as to das
lá de i ta das. As pes so as já pen sam que o Bra sil é bár-
ba ro mes mo, e o Bra sil não é; ao con trá rio, é um país
mu i to me nos bár ba ro do que es ses pa í ses que vol ta e
meia nos acu sam de bar ba ri da de, até por que nun ca fi-
ze mos guer ras e des tru i ções como eles fi ze ram.

O SR.  PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
da de.

Fo lha de S.Pa u lo:
PF pren de 16 após acor do em Bu ri tis“, 

Sem-ter ra de i xam a fa zen da de fi lho de Fer-
nan do Hen ri que, tra to pré vio, sa í da pa cí fi ca, 
mas Go ver no diz que a de ten ção é ine go -
ciá vel.

A sa í da foi tran qüi la, eles não ti nham, como
ge ral men te têm, nem fo i ce nem mar te lo, eles não ti-
nham ar mas. Se ti ves se ha vi do uma car ni fi ci na, Se-
na dor, eu es ta ria aqui di zen do: mor re ram, hou ve ví ti -

mas. Não, não hou ve. Ví ti ma, ne nhu ma; mor te, ne-
nhu ma; vi o lên cia com so cos e bo fe ta das, pelo que
sei, ne nhu ma.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Pron to!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pron to!
Qu e ria ver V. Exª amar ra do, al ge ma do, de ca be ça no
chão, no bar ro, di zer pron to. Para nós é mu i to tran qüi lo.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Pas sei por pi o res mo men tos, Se na dor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas fi-
cou mais bra vo tam bém.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pe dro Si mon, em mo men to al gum, V. Exª de i -
xou qual quer mar gem de dú vi da a res pe i to de como o
ci da dão deve se com por tar no cum pri men to às leis e à
Cons ti tu i ção Fe de ral, in clu si ve con de nan do a in va são
fe i ta em uma pro pri e da de que, se gun do de ci são do
pró prio Su pre mo, po de ria es tar sen do guar ne ci da. Se
o Go ver no ti ves se sido mais pre vi den te e em obe diên -
cia à pró pria de ci são do Su pre mo, tal vez so li ci ta do pe-
los pró pri os fa mi li a res do Pre si den te da Re pú bli ca, os
se gu ran ças po de ri am es tar lá, to man do con ta da fa-
zen da, e não ha ve ria essa in va são. No que diz res pe i to 
ao des cum pri men to à Cons ti tu i ção, por par te dos tra-
ba lha do res, igual men te acon te ceu com o Go ver no ao
ado tar aque le ato de gra dan te con tra o pes so al do
MST. Esta mos vi ven do em uma de mo cra cia. 

Inci so III do art. 5º da Cons ti tu i ção:
”nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a
tra ta men to de su ma no ou de gra dan te. 

Con si de ra mos um tra ta men to de su ma no e de-
gra dan te este de co lo car tra ba lha do res de i ta dos, com
a ca be ça en ter ra da na are ia, com as mãos atrás das
cos tas, al ge ma dos, em uma si tu a ção re al men te hu-
mi lhan te. Nos sa Cons ti tu i ção foi atin gi da em che io
por quem de ve ria obe de cer: o Mi nis té rio da Jus ti ça, a
quem está su bor di na da a Po lí cia Fe de ral.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ve jam
esta fra se: ”É in con ce bí vel a for ma como se deu a pri-
são. Não se pode res pon der à vi o lên cia com ou tra vi o -
lên cia. A Po lí cia é para pre ser var a or dem, não para
hu mi lhar“. É de al guém do PT? Não; é do Mi nis tro
Mar co Au ré lio de Mel lo, Pre si den te do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.
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Le rei de novo: “É in con ce bí vel a for ma como se
deu a pri são. Não se pode res pon der à vi o lên cia com
ou tra vi o lên cia. A Po lí cia é para pre ser var a or dem,
não para hu mi lhar”. Pa la vras do Pre si den te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral.

La men to, no va men te, pelo PT não es tar aqui.
Acho que é um erro do PT não es tar aqui, tal vez para
não se mis tu rar a este as sun to. Fe li ci to o Se na dor
Artur da Tá vo la por es tar pre sen te. S. Exª foi até além
de fa zer a sua par te. Nor mal men te, o Lí der do Go ver -
no fica es pe ran do para ver se al guém da Opo si ção
fala; se não fala, S. Exª tam bém não fala. O Lí der do
Go ver no não vem aqui para abrir os olhos. Não; S. Exª
fica qui e to. O Lí der Artur da Tá vo la achou que de via
fa lar so bre as man che tes dos jor na is e o fez. E fez
mu i to bem.

Nin guém do PT res pon deu, tal vez por que on-
tem foi o dia em que o Par ti do fez o acor do para ace i -
tar as ali an ças. E pa re ce que o Par ti do dos Tra ba lha -
do res fará ali an ça com  quem di ria  o Par ti do Li be ral;
por isso achou que não pre ci sa ria, não de ve ria es tar
aqui, pois te ria de en trar em con fron to, de sa í da, com
o Se na dor Artur da Tá vo la, que, na sua com pe tên cia,
ha ve ria de per gun tar: “Afi nal, vo cês es tão a fa vor da
in va são da ter ra, dos sem-ter ra, ou dos pro gra mas,
dos prin cí pi os do Par ti do Li be ral, seu novo ali a do?”

Erra ram os sem-ter ra. E que essa li ção lhes sir va. 
Eles não po dem ser pre po ten tes. Não de vem sair por
aí, apo i ar can di da tos e ter um des ti no po lí ti co-par ti dá -
rio. Eles per dem a cre di bi li da de com isso, por que, en-
quan to mo vi men to, lu tan do, es for çan do-se, tra ba lhan -
do, bus can do a re for ma agrá ria, eles têm a so li da ri e da -
de de toda a Na ção. Qu an do que rem trans for mar isso
em um ato de po lí ti ca par ti dá ria, per dem o res pe i to.

Sin to que o Pre si den te da Re pú bli ca, pro va vel -
men te, seja uma ví ti ma dis so. Um exem plo Sua Exce-
lên cia deu quan do pu xou as ore lhas do Mi nis tro da
Jus ti ça. E fez mu i to bem. Não sei se não deve es tar
pu xan do as ore lhas do Mi nis tro Ge ne ral en car re ga do
es pe ci fi ca men te de sua se gu ran ça, que mos trou in-
com pe tên cia. O prin ci pal res pon sá vel pelo que acon-
te ceu é esse se tor, que mon tou uma agên cia na ci da -
de e não viu nada. E olha que fo ram vá ri os ôni bus, cri-
an ças e mu lhe res, por qui lô me tros e qui lô me tros,
atra ves san do a es tra da. Mu i ta gen te viu; eles não vi-
ram nada.

Erra ram o Mi nis tro da Jus ti ça e o Mi nis tro do
Ser vi ço de Inte li gên cia quan do não ace i ta ram o acor-
do fe i to pelo Ou vi dor. Eles não po de ri am ter des mo ra -
li za do, hu mi lha do o Ou vi dor, como fi ze ram. E a re nún -
cia do Ou vi dor foi algo que re per cu tiu mal, mu i to mal,
na opi nião pú bli ca bra si le i ra.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
Con ce do o apar te a V. Exª, que vem de Mi nas Ge ra is.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Pe-
dro Si mon, cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a men to
que faz, pela aná li se equi li bra da, le van ta do os pon tos
con fli tan tes, res sal tan do e não con cor dan do com os
ex ces sos que te nham sido pro vo ca dos, como tam-
bém com o pro ces so de in va são, por que V. Exª ha ve rá 
de com pre en der que o di re i to de pro pri e da de tem que
ser pre ser va do. Acom pa nhan do de per to o pro nun ci -
a men to de V. Exª, não po de ria de i xar de fa zer al guns
rá pi dos co men tá ri os. O pri me i ro é que as sis ti mos a
uma re a ção por par te da po lí cia, de po is do dis sa bor
que teve o Se nhor Pre si den te de as sis tir à fa zen da
dos seus fi lhos ser in va di da. Sem en trar no mé ri to –
por que V. Exª já o fez – de ha ver ou não se gu ran ça,
não con cor do que deva ha ver se gu ran ça em uma pro-
pri e da de para evi tar que ela seja in va di da. Pro pri e da -
de de Pre si den te, de fi lho de Pre si den te, de qual quer
um de nós é pro pri e da de. Ca be ria ao Esta do, no con-
jun to das suas ações, as se gu rar o di re i to à pro pri e da -
de. É la men tá vel mo rar mos em um edi fí cio e ter mos
um por te i ro para evi tar que al guém in va da nos sa pro-
pri e da de. Mas o que eu gos ta ria de en fa ti zar aqui não
é ape nas isso. Estou ape nas de va ne an do um pou co
para po der res sal tar um fato que que ro de i xar aqui
como tes te mu nho. A fa mí lia de que vou fa lar ago ra
deve es tar pen san do: “Por que fo ram tão áge is para ti-
rar os in va so res da pro pri e da de da fa mí lia do Pre si -
den te e não ti ve ram a mes ma agi li da de, a mes ma
pre o cu pa ção com a nos sa?” Caro Se na dor, há qua-
tros anos, um ve lho, pai de fa mí lia, com mais de 80
anos de ida de, teve a sua pro pri e da de in va di da, por
cer ca de 40 fa mí li as. Vi via no cam po, num Mu ni cí pio
do in te ri or de Mi nas Ge ra is, com a sua ve lha es po sa e
dois de seus fi lhos, tra ba lhan do na la vou ra. Inva di da
foi a sua pro pri e da de. Bus cou os seus me i os, e não
con se guiu evi tar a in va são. Sem o uso da for ça, que,
mu i tas ve zes, para quem tem mais de 80 anos, não
per mi te um con fron to di re to com as pes so as, teve in-
va di da a sua pro pri e da de. Era a úni ca co i sa que ele ti-
nha. Bus cou a Jus ti ça para ob ter a re in te gra ção de
pos se. Como não ti nha di nhe i ro para con tra tar um
bom ad vo ga do, pro cu rou a Jus ti ça gra tu i ta. Veio a
res pos ta: “Não pode ser de sig na do ad vo ga do para
quem tem pro pri e da de”. Con se qüen te men te, fi cou
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sem a pro pri e da de. Pas sa ram-se qua tro anos e o ve-
lho, tal vez por des gos to, mor reu. Cou be à vi ú va mu-
dar da pro pri e da de com seus fi lhos. E, para mais in-
dig na ção, há uns qua tro anos, um de seus fi lhos fi cou
90 dias pre so por que hou ve por bem di zer na ci da de
que per de ram a fa zen da, que não ti nham di re i tos e
nem aces so à Jus ti ça por que eram po bres. Fico a
ima gi nar: como pode fi car este nos so Bra sil di an te da
re a li da de des sa fa zen da pro te gi da, as sis ti da, que é
de so cu pa da, e da re a li da de de mi lha res de ou tras
pro pri e da des que fo ram e que con ti nu am a ser in va di -
das a cada mo men to? Por que a agi li da de e a efi ciên -
cia do Incra não é a mes ma para am bos os ca sos?
Esse se nhor de quem es tou fa lan do bus cou o Incra
para, quem sabe, ne go ci ar e re ce ber a in de ni za ção
pela sua pro pri e da de. Sabe qual foi a res pos ta, Se na -
dor? ”A sua pro pri e da de é de pe que no por te. Como
tal, não pode ser de sa pro pri a da e não pode ser in de -
ni za da“. A pro pri e da de tem pou co mais de 200 hec ta -
res na re gião. Por isso ele fica sem a pro pri e da de,
sem o di re i to de um ad vo ga do da Jus ti ça gra tu i ta,
sem o di re i to à in de ni za ção e mor ren do, mor ren do de
des gos to, mor ren do, quem sabe, com ver go nha de
ser bra si le i ro. Acre di to que este é um as sun to de li ca -
do, que me re ce a aten ção de to dos nós, a fim de que
não aja mos ape nas no mo men to da emo ção. Cum pri -
men to V. Exª pela ma ne i ra cla ra, lím pi da, trans pa ren -
te que co lo ca o as sun to, que é de li ca do, mas que pre-
ci sa ser dis cu ti do. Mu i to obri ga do. Des cul pe-me se
me alon guei.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – No bre
Se na dor, não po de ria en cer rar me lhor esta ma té ria
do que com um apar te de V.Exª, dado, como sem pre,
com mu i ta com pe tên cia e sa be do ria.  A fa zen da que
V. Exª cita é do “joão da sil va”, uma das inú me ras pro-
pri e da des que es tão aí, ao bel-pra zer. No en tan to, o
Pre si den te, em uma fa zen da de seus fi lhos, co lo ca o
Exér ci to, a Po lí cia Fe de ral, os aviões da FAB e faz o
que fez. Ha via uma agên cia de se gu ran ça na ci da de
que não fun ci o nou e o que é pior, não cum priu o acor-
do que de ve ria ter cum pri do.

É raro ver mos uma co ber tu ra de im pren sa tão
fe liz como a dos jor na is e das te le vi sões de hoje em
re la ção ao epi só dio. Ela com ba te os in va so res du ra -
men te: é um ab sur do o que eles fi ze ram, é uma ir res -
pon sa bi li da de, não se pode co lo car em ris co a se gu -
ran ça de um país in va din do a fa zen da dos fi lhos do
Pre si den te da Re pú bli ca. Ela com ba te o PT, por que o

PT, ao lon go do tem po, numa po si ção meio dú bia, na
ver da de, per mi tia isso tudo. E ela com ba te o Go ver no, 
por que o Go ver no não fez o que de via fa zer. Ele não
fez o que de via fa zer nem an tes, que era pre ve nir – lá,
ha via uma en ti da de para exa ta men te pre ve nir e não
pre ve niu , nem de po is do fato ter acon te ci do, quan do
o Ou vi dor foi à fa zen da, con ver sou com os in va so res,
ace i tou e acer tou a re ti ra da de les do lo cal. Qu an do to-
dos já ti nham sa í do e se en con tra vam den tro do ôni-
bus, indo em bo ra, eles fa zem o que fi ze ram com os
quin ze que so bra ram, des mo ra li zan do o Ou vi dor.
Eles dis se ram que não po de ri am ter fe i to acor do,
pois, se eles fi zes sem acor do, não o fa zi am em nome
do Go ver no, por que, para o Go ver no, lei é para ser
cum pri da.

Oh, meu Deus, este Go ver no di zer que lei é para
ser cum pri da?! Só como pi a da, 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.

O Sr. Se na dor Ro nal do Cu nha Lima en vi ou dis-
cur so à Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to 
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
são mu i tas as pes so as che i as de vi bra ção, de ener gia 
e com po si ções po lí ti cas fir mes que al can çam uma
po si ção de una ni mi da de en tre seus con tem po râ ne os. 
Qu an do se vê al guém que se des ta ca in te lec tu al men -
te, vêm logo as acu sa ções de exi bi ci o nis mo, de fal ta
de mo dés tia. Se é al guém que se pro je ta na po lí ti ca
com idéi as pró pri as que con tra ri am o coro dos con-
ten tes, vem logo a cen su ra dos que não su por tam a
con tes ta ção ou a ori gi na li da de. Se é al guém que se
des ta ca pela ri que za ma te ri al, não so bram crí ti cas a
tal con di ção.

Pa re ce in crí vel, pois, que um ci da dão te nha al-
can ça do gran de no to ri e da de sen do, si mul ta ne a men te, 
um in te lec tu al bri lhan te, um po lí ti co ori gi nal e in de pen -
den te e, ao mes mo tem po, um abas ta do indus tri al.
Quem ain da não sabe de quem es tou fa lan do e está
cu ri o so, ga ran to, logo sa be rá quem foi essa pes soa
tão es pe ci al.

Ho me na ge io hoje, com uma pon ta de sa u da de,
a per da de um ilus tre con ter râ neo das vas tas ter ras
da na ção nor des ti na: Odi lon Ri be i ro Cou ti nho. Pa ra i -
ba no de nas ci men to, po ti guar por op ção po lí ti ca e
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per nam bu ca no por pa i xão in te lec tu al; mas, so bre tu -
do, nor des ti no por vo ca ção.

A ines pe ra da mor te de Odi lon Ri be i ro Cou ti nho
atin giu-o no ple no exer cí cio de suas ati vi da des em-
pre sa ri a is e cul tu ra is. Isso foi em sete de ju lho de
2000 – um ano e oito me ses atrás –, mas até hoje nos
mo bi li zam os mais pro fun dos sen ti men tos de pe sar. E
é na ten ta ti va de nos des fa zer mos des sa pena que,
em oca siões como esta, cul tu a mos sua me mó ria.

Para quem não teve o pri vi lé gio de con vi ver de
al gum modo com ele – e aqui mu i tos o ti ve ram – pos-
so afir mar que Odi lon Ri be i ro Cou ti nho era uma es pé -
cie de D. Qu i xo te bas tan te pi to res co: em vez de com-
ba ter su pos tos mo i nhos de ven to, in cum bia-se de cri-
ar pés de ven to para so prar mo i nhos em to dos os re-
can tos que pas sas se. E in su flou mu i tos pro je tos nas
áre as de cul tu ra, li te ra tu ra e fol clo re des te País. Mas
não ape nas na área cul tu ral fa zia mo ver mo i nhos: na
po lí ti ca, con tra ri ou tudo o que se es pe ra de um fi lho
de usi ne i ros e her de i ro de ri cas ter ras em um Nor des -
te se nho ri al: des de seus tem pos de es tu dan te, na dé-
ca da de 40, sob a di ta du ra Var gas, ali nhou-se às for-
ças pro gres sis tas, lu tan do pe las li ber da des de mo crá -
ti cas.

Ao lado de Gil ber to Frey re, não ape nas aju dou a
pro je tar uma vi são de Bra sil, nas ci da das pro fun das
aná li ses so ci o ló gi cas, an tro po ló gi cas e his tó ri cas,
mas sou be man ter vivo um cen tro de pes qui sas ci en -
tí fi cas que, mais que um mo i nho, é uma ver da de i ra
usi na de pro du ção aca dê mi ca. Re fi ro-me, é cla ro, à
Fun da ção Jo a quim Na bu co, cujo con se lho di re tor
pre si dia, an tes de mor rer de pa ra da car día ca.

Com cer te za, o es pa ço de que dis po nho hoje é
pou co para lis tar to das as qua li da des des se in te lec tu -
al pa ra i ba no, que era, no di zer do jor na lis ta Gon za ga
Ro dri gues, um usi ne i ro di le tan te. Mas, por amor da
me mó ria de pes so as como ele – tão ne ces sá ri as nes-
se Bra sil de hoje –, re lem bro a tra je tó ria de Odi lon Ri-
be i ro Cou ti nho. 

Ao se for mar em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,
pela Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, em 1947, Odi lon
Ri be i ro Cou ti nho já ha via cons tru í do uma tra je tó ria
no tá vel para um jo vem na que les som bri os tem pos de
di ta du ra, re cen te men te en cer ra dos. Ain da em 1944
ha via sido ele i to para o Di re tó rio Aca dê mi co da que la
Fa cul da de de Di re i to e pou co tem po de po is para pre-
si den te da União dos Estu dan tes de Per nam bu co. Em
1945, es ta va ao lado do aca dê mi co De mó cri to de

Sou za Fi lho, as sas si na do pela tru cu len ta po lí cia de
Aga me non Ma ga lhães. Por ca u sa de suas ati vi da des, 
foi en car ce ra do vá ri as ve zes, sem que isso ar re fe ces -
se seu es pí ri to li ber tá rio.

Uma vez gra du a do, in ter ca la pe río dos de vi a -
gens de for ma ção (à Eu ro pa, aos Esta dos Uni dos e à
Amé ri ca La ti na), com pas sa gens pela di re ção dos ne-
gó ci os da fa mí lia, na Usi na São João.

Além da mi li tân cia in te lec tu al, seu de se jo de
con tri bu ir para um mun do me lhor o faz in gres sar na
po lí ti ca, vin do a se ele ger, em 1962, de pu ta do fe de ral
pelo Rio Gran de do Nor te.

Fun da dor do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i -
ro, em 1965, so fre to das as vi cis si tu des de uma nova
di ta du ra. Entre os epi só di os mais mar can tes, des ta -
ca mos sua pre sen ça nes te edi fí cio, no mo men to em
que tan ques cer ca ram o Con gres so Na ci o nal, quan-
do o re gi me lhe de ter mi nou o fe cha men to.

Encer ra do aque le man da to em tem pos tão di fí -
ce is para uma per so na li da de li ber tá ria como a dele,
não mais vol ta ria a ocu par qual quer car go ele ti vo; po-
rém isso não o im pe di ria de atu ar na po lí ti ca par ti dá -
ria, mu i tas ve zes de ma ne i ra so li tá ria, quan do eram
pou cas as vo zes que ou sa vam de sa fi ar o re gi me.

Em meio a con fe rên ci as de na tu re za so ci o ló gi -
ca, li te rá ri as e his tó ri cas, man ti nha ati vo seus ide a is
po lí ti cos, como o pro va o fato de ter sido um dos fun-
da do res – ao lado de Fer nan do Hen ri que e de Má rio
Co vas – do PSDB.

Entre a aqui si ção de um li vro e ou tro (que ge ra -
ram, ao lon go de sua vida, um ri quís si mo acer vo bi bli -
o grá fi co), par ti ci pa va de con se lhos de en ti da des cul-
tu ra is, de con se lhos de cul tu ra, atu a va como me ce -
nas, pro te tor das ar tes, dos ar tis tas. Mas, prin ci pal -
men te, tra zia um cli ma de paz, de har mo nia e de ale-
gria a to dos os am bi en tes que fre qüen tas se. Já se
che gou a di zer dele que se ria um es cri tor sem li vros.
Mas isso não é ver da de. O pro ble ma é que sua ge ne -
ro si da de era ma i or do que o de se jo de per pe tu ar suas
idéi as – co ra jo sas, ori gi na is e bem ela bo ra das – em li-
vros con ven ci o na is. Tal vez lhe des se mais pra zer aju-
dar um ami go a pu bli car um li vro; tal vez lhe fos se mais
in te res san te ver es tam pa do nos ros tos de seus ou-
vin tes a ad mi ra ção pe las suas pa la vras, que jor ra vam
com gra ça e elo qüên cia in co muns. Por isso, ama va
tan to con ver sar, fa zer pa les tras, in te ra gir com o pú bli -
co. Tal vez a gran de obra de Odi lon Ri be i ro Cou ti nho
re si da mais na me mó ria de quem teve a sa tis fa ção de
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ouvi-lo: eram his tó ri as in te res san tís si mas (so bre Gil-
ber to Frey re, por exem plo), que des per ta vam em to-
dos uma ad mi ra ção pro fun da. Mas não ape nas his tó -
ri as: tam bém a de fe sa bri lhan te de idéi as so bre este
nos so Bra sil.

Sua mor te pre ma tu ra de i xou-nos a to dos que,
de al gum modo, nos be ne fi ci a mos de sua sa be do ria
numa es pé cie de or fan da de in te lec tu al e afe ti va, pois
nele guar dá va mos uma gran de re fe rên cia não ape-
nas no cam po das ciên ci as, mas da con vi vên cia com
um es pí ri to amo ro so.

Pas sa dos mais de um ano e meio de sua mor te,
su ce dem-se ain da os atos de ho me na gem a ele; atos
que per du ra rão por mu i tos e mu i tos anos. A es sas ho-
me na gens vol to a me as so ci ar hoje, como o fiz em ou-
tras oca siões, fa zen do um ape lo para que a im pren sa, 
as en ci clo pé di as, as aca de mi as, os cen tros de pes-
qui sa man te nham ace sa essa cha ma in te lec tu al e crí-
ti ca que lhe era pró pria.

Aos meus pa res nes ta Casa, que pri va ram da
con vi vên cia do sa u do so Odi lon Ri be i ro Cou ti nho,
con cla mo para que man te nha mos fir mes os mes mos
pro pó si tos que ani ma ram sua vida: a fé na cons tru ção 
de um Bra sil so li dá rio, de uma na ci o na li da de bra si le i -
ra con sis ten te e de um mun do em que a in te li gên cia,
ali a da à ge ne ro si da de, nos tra ga a cada dia a ra zão
de vi ver e lu tar. 

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 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2002
(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 103, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal 
de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri -

os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção
de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di -
ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da -
dos do Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2002

(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 61, de

2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au-
to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que dis-
põe so bre as ele i ções ge ra is de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: Se na dor Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, 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 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001,
na Casa de Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a
cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral de Cam-
pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem -
bra men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa-
ra í ba – UFPB, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
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fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2002
(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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001,
na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos 
aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de
de zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re -
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra
Men des).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 110, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor-
des te do Bra sil S.A., no va lor equi va len te a
até US$240,000,000.00 (du zen tos e qua ren -
ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID), des ti na do ao fi-
nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de De-
sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 145, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le -
na e do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri -
za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce -
der ga ran tia da à ope ra ção de cré di to ex ter no, 
a ser con tra ta da pelo Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES,
no va lor equi va len te a até U$900,000,000.00
(no ve cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID. (Fi nan ci a -
men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi -
men to de Mi cro, Pe que nas e Mé di as Empre-
sas – Mul tis se to ri al III).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a re da -
ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º, 13,
ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como re vo ga
os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43,
de 2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so-
bre 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, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to.

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  26   02979

MARÇO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 8 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Discus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e
re vo ga o § 4º do art. 2º da Re so lu ção nº 40,
de 2001, do Se na do Fe de ral, que ”dis põe
so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli -
ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral 
e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao dis-
pos to no art. 52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 9 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO  Nº 27, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não ho ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma 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 27, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los 
Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi-
dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel da Ba cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por

fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro turno, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 José Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
 de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do
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Pa re cer sob nº 1.271, 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 José Fo ga ça, fa vo rá vel à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té ria e da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la, que al te -
ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para re-
du zir o pe río do de re ces so do Con gres so Na-
ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 José Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO  Nº 32, DE 2001

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 32, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen -

vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 José Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2001

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 48, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que al te ra o ca put do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

 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 16 ho ras e 33
mi nu tos.)

PARECER Nº 2, DE 2002-CN.

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre
au to ri za ção de exe cu ção or ça men tá ria
de con tra tos re la ti vos ao sub tí tu lo
26.782.0235.5728.0009 – Ade qua ção de
Tre chos Ro do viá ri os no Cor re dor Nor-
des te – BR-232/PE _ Re ci fe–Ca ru a ru
(Cond. ao Atend. do art. 12 des ta Lei), da
Uni da de Orça men tá ria 39.252–DNIT, lis ta -
do no Qu a dro VII ane xo à Lei nº 10.407,
de 10 de ja ne i ro de 2002.
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Ata da 29ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 26 de mar ço de 2002

4ª 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, Mo za ril do Ca val can ti e Lú dio Co e lho

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

Álva ro Dias – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fran ce -
li no Pe re i ra – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge-
ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – Iris
Re zen de – José Agri pi no – José Fo ga ça – José Ser ra
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma-
ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za -
ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pe dro 
Si mon – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro meu
Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
lis ta de  pre sen ça  acu sa  o  com pa re ci men to  de  38
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 Lú dio
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 172, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 281, de
2001 (nº 902/2001, 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 Di fu so ra de Co la ti na 
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
Co la ti na, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
Re la tor ad hoc: 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 281, de 2001 (nº 902, de
2001, 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 Di fu so ra de Co la ti -
na 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 Co la ti na, Esta do do
Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
de 2000, 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 17 de
ju lho de 2000 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 § 3º 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 Di fu so ra de Co la ti na Ltda. (cf. fl. 118):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
Espó lio de Ge ral do Pe re i ra 19.000
Ge ral do Pe re i ra Fi lho 1.000
To tal de Co tas 20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do.

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 – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou-
tor gam ou 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 

Mar ço  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  27 03005

    101MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



so no ra e de sons e ima gens, 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 nº39, 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 281, de 2001, 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 nº39, de 1992, 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 de Co la ti na
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, 19 de mar ço de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor ad
hoc – Ju vên cio da Fon se ca – Fre i tas Neto – Na bor
Jú ni or – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Emí lia Fer-
nan des – Wal deck Orné las – Mar lu ce Pin to – Be ní -
cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Antô nio Car los Jú ni or 
– José Jor ge – Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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 na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 173, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 428, de
2001 (nº 965/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio
Li vre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ipi aú, Esta do
da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 428, de 2001 (nº 965, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral co mu ni tá ria Rá dio Li vre a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ipi aú, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, 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 429, de
3 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca-
nal de ra di o di fu sao, 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.
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É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Rá dio Li vre (cf. fl. 19):

• Se cre tá rio – Val dir Con ce i ção Ta va res

• Co or de na dor de Fi nan ças – Lou ris val Alme i da dos San tos

• Co or de na dor de Ope ra ções – Mar ce lo Mar tins Bar bo sa

• Co ord na dor de Cul tu ra e Co mu ni ca ção – Ro gé rio Fer ra ri de Sou za

• Co or de na dor Admi nis tra ti vo – José Re nil do Xa vi er dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor,De pu ta do Arol de de Oli ve i ra.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 428, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria
Rá dio Li vre 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, 19 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la -
tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ma-
ria do Car mo Alves – Be ní cio Sam pa io – Ro meu
Tuma – Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Álva ro
Dias – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Althoff – Antô-
nio Car los Jú ni or – José Jor ge – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da cam ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 174, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 430, de
2001 (nº 1.027/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to
Este vão – A.B.S. a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San to Este vão, Esta do da Ba hia”.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº430, de 2001 (nº 1.027, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
A.B.S. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de San to Este vão, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
de 2000, 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
390, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, 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 Asso ci a ção Be ne fi -
cen te So ci al de San to Este vão – A.B.S. (cf. fl.
15/16):

• Presidente – Luciano Braga da Silva
• Vice-Presidente – Ronaldo Sérgio da S. Santos
• Secretária – Maria Zélia da Silva Júnior
• Tesoureiro – Erivaldo Assis da Silva

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Fran cis co Co e lho.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 430, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al
de San to Este vão – A.B.S. aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos  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 19 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la -
tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ma-
ria do Car mo Alves – Be ní cio Sam pa io – Ro meu
Tuma – Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Álva ro
Dias – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Althoff – Antô-
nio Car los Jú ni or – José Jor ge – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.175, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 432. de
2001 (nº 1.030/2001, 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 Cal mo nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mi guel Cal mon, Esta do 
da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº432, de 2001 (nº1.030, de 2001, 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 Cal mo nen se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi-
guel Cal mon, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, 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 464,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 3º 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.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cal mo nen se (cf. fl. 27):

• Pre si den te – Jair Go mes da Sil va
• Vice-Pre si den te – Vi cen te Mus so li ni Mi cuc ci

• 1ª Se cre tá ria – Ma ria Ele na Gon çal ves
• 2ª Se cre tá ria – Be a triz Bar bo sa Sam pa io de Fa ri as
•1º Te sou re i ro – João Ni co lau Rios Va lo is
• 2º Te sou re i ro – José Car los Ara ú jo dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do.

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 – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou-
tor gam ou 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. 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 432, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal ni o -
nen se 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, 19 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te –  Anto nio Car los Jú ni or,
Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Ma ria do Car mo Alves – Be ní cio Sam pa io – Fre i tas 
Neto – Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Álva ro
Dias – Wal deck Orné las – Ge ral do Althoff – José
Jor ge – Luiz Otá vio – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são ae emis so ras de rá dio e te le vi são; 
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-

gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 176, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de
2001 (nº 1.036/2001, 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 Ação e Ci da da -
nia para o De sen vol vi men to So ci al, Cul-
tu ral e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Iaçu, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº433, de 2001 (nº1.036, de 2001, 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 Ação e Ci da da nia para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe cu -

tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Iaçu, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 2.024,
de 2000, 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 568,
de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o § 3º 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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ação e Ci da da nia para o De sen vol vi men to So ci -
al, Cul tu ral e Artís ti co (cf. fl. 12):

• Pre si den te – Lu cí lio Arcan jo Go mes
• Vice-Pre si den te – Antô nio José dos San tos Sou za
• 1ª Se cre tá ria – Ro sân ge la Ara gão Gu i ma rães
• 2ª Se cre tá ria – Edna Lú cia Fa gun des de Ara gão
• 1º Te sou re i ro – Antô nio Eli as San tos
• 2º Te sou re i ro – Hum ber to dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mar ce lo Bar bi e ri.

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 – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou-
tor gam ou 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, 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 433, de 2001, evi den cia o
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cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção co mu ni tá ria Ação e
Ci da da nia para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e
Artís ti co 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, 19 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or,
Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Ma ria do Car mo Alves – Be ní cio Sam pa io – Ro-
meu Tuma – Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to –
Alva ro Dias – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las 
– Ge ral do Althoff – Fre i tas Neto – José Jor ge –
Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra foS an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 177, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 443, de
2001 (nº 355/1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio de Pio
IX a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Pio IX, Esta do do
Pi a uí.

Re la tor:  Se na dor Be ní cio Sam pa io 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 443, de 2001 (nº 355, de 1999, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio de Pio IX a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pio IX. Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.141,
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 98, de
30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de ca-
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi -
na do com o § 3º 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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Rá dio de Pio IX (cf fl. 86):

Pre si den te – Luís Pe re i ra de Alen car
Vice Pre si den te – Ma ria do So cor ro de A. Go mes Pi nho
Se cre tá ria – Ruth Be zer ra de Sou za
Te sou re i ra – Cân di da Ma ria Vi a na de Andra de

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Dr. Hé lio.
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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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 443, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá-
dio de Pio IX 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, 19 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io, Re la -
tor –  Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ma-
ria Car mo Alves – Fre i tas Neto – Se bas tião Ro cha 
– Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias
–Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las – Ge ral do
Althoff – Antô nio Car los Jú ni or – José Jor ge –
Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 178, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 444, de
2001 (nº 448/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Só cio-Cul tu ral de João Câ ma ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de João Câ ma ra, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 444, de 2001 (nº 448, 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 de De sen vol vi men to Só ci -
o cul tu ral de João Câ ma ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de João Câ ma ra, Esta-
do do Rio Gran de do Nor te.

03012 Qu ar ta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2002

MARÇO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº1.145 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 105,
de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com-
bi na do com o § 3º 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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Só cio-Cul tu ral de João Câ-
ma ra (cf. fl. 86):

•  Pre si den te – José Pe re i ra de Ara ú jo
•  Vice-Pre si den te – Luiz Antô nio do Nas ci men to
•  Se cre tá rio – Ge ni val Oli ve i ra de Lima
•  Te sou re i ro – Mo i sés Pe re i ra de Ara ú jo
•  Se gun do-Te sou re i ro – Odi ce da Cruz Cou ti nho
•  Se gun do-Se cre tá rio – José Ri ba mar Le i te

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. De pu ta do José Ro cha.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me a do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 444, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De-
sen vol vi men to Só cio-Cul tu ral de João Câ ma ra 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, 19 de mar ço de 2002. Mo re i -
ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Na bor Jú ni or –
Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di -
do – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Gil vam Bor ges
– Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú ni or – Se-
bas tião Ro cha – José Jor ge – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar e

re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 179, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to do De cre to Le gis la ti vo nº 447, de
2001 (nº 1.080/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Lou ren ço
da Mata, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho
Re la tor ad hoc – Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº447, de 2001 (nº1.080, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Lou ren ço da Mata, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, 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 463,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, 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 Asso ci a ção Rá dio Co-
mu ni tá ria Da ma ta FM (cf. fls. 31/35):

• Pre si den te – Le o ci la ne Co mes de Lima
• Vice-Pre si den te – Gi val do Agos ti nho de Mo ra es
• Se cre tá rio Ge ral – Ma ria da Con ce i ção B.de Fre i tas
• Te sou re i ro – Almir da Sil va Ma ce na
• Di re tor Cul tu ral – Wal ter Lo pes de Sou za

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha PDS nº 447, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci da na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
Da ma ta EM 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, 19 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – José Jor ge, Re la tor Ad Hoc  – Ju vên cio da
Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do –
Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ri car do San tos 
– Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da ner
– Wal deck Orné las – Anto nio Car los Jú ni or – Se-
bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma ria do Car mo
Alves – Luiz Otá vio – Gil vam Bor ges – Na bor Jú ni -
or – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci da o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são sera
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 180, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 450, de
2001 (nº 1.032/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Pa na qua ti ra Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca ru ta pe ra, Esta do do Ma ra -
nhão Re la tor: Se na dor José Sar ney

Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam Bor ges

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 450, de 2001 (nº 1.032, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Pa na qua ti ra Ra di o di fu são
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 Ca ru ta pe ra,
Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
de 2000, 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 607,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis 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 Pa na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda., (cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Leão San tos Neto 5.000
• Alci o ne Ma ria Dou ra do Fer re i ra 5.000
• A in te gra li zar 10.000
To tal de Co tas 20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. De pu ta do Gus ta vo Fru et.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 450, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
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ca rac te ri za do que a en ti da de Pa na qua ti ra Ra di o di fu são 
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 do 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, 19 de mar ço de 2002. –  Mo re -
i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên -
cia – Gil vam Bor ges, Re la tor ad hoc – Ju vên cio da
Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do (abs-
ten ção) – Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ri car do 
San tos – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Ca sil do Mal-
da ner – Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú ni or –
Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma ria do Car mo
Alves – Luiz Otá vio – José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 181, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 451, de
2001 (nº 1.033/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Pa na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ce drai, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor José Sar ney
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam Bor ges 

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 451, de 2001 (nº 1.033, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Pa na qua ti ra Ra di o di fu são
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ce dral, Esta do do
Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
de 2000, 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 608,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis 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 Pa na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda. (cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Leão San tos Neto 5.000
• Alci o ne Ma ria Dou ra do Fer re i ra 5.000
• A in te gra li zar 10.000
To tal de Co tas 20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, que ado tou o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gus ta vo Fru et.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 451, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca-
rac te ri za do que a en ti da de Pa na qua ti ra Ra di o di fu são
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, 19 de mar ço de 2002. – Mo re i -
ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si dên -
cia – Gil vam Bor ges, Re la tor ad hoc – Ju vên cio da
Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do (abs-
ten ção)– Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ri car do 
San tos – Mar lu ce Pin to – Alva ro Dias – Ca sil do Mal-
da ner – Wal deck Orne las – Anto nio Car los Jú ni or –
Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma ria do Car mo
Alves – Luiz Otá vio – José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 182, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 454, de
2001 (nº 1.123/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ci da de Bela 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 Cam po Ver de. Esta do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 454, de 2001 (nº 1.123, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Ci da de Bela 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 Cam po Ver de, Esta-
do de Mato Gros so.
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Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
de 2000, 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 604,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis 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 § 3º 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.

E a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ci da de Bela Ltda., (cf. fl. 1):

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Car men Lú cia Luiz da Mota Echert   10.200
• Cla u de te Ma ria Ben der Echert 10.200
• Ma ria Ma ca ri ni Echert 10.200
To tal de Co tas  30.600

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mag no Mal ta.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 454, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ci da de Bela
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, 19 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor – Ger son
Ca ma ta – Ma ria do Car mo Alves – Ge ral do Cân di -
do (abs ten ção) – Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma
– Ri car do San tos – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias –
Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las – Antô nio
Car los Jú ni or – Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto –
Gil vam Bor ges – Na bor Jú ni or – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal:

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes, de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................
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PARECER Nº 183, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de
2001 (nº 1.084/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM
Pri ma ve ra de Ri a chão a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ri a chão, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor José Sar ney
Re la tor ad hoc Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº457, de 2001 (nº1.084, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de
Ri a chão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ri a chão, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
de 2000, 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 556,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, 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 Asso ci a ção da Rá dio
Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de Ri a chão (cf. fls. 18/19):
• Di re tor Pre si den te Luís Co e lho Fi lho
• Di re tor Vice-Pre si den te Alber to Bri ta Co e lho
• Di re tor Se cre tá rio Edi van Lima Ma ci el
• Di re tor Te sou re i ro Jo se má rio Ma ci el da Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Ro cha.

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 – Aná li se

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 urna 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 457 de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção da Rá dio Com uni tá -
ria FM Pri ma ve ra de Ri a chão aten deu a to dos os re-
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar~ 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, 19 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Gil vam Bor ges, Re la tor Ad Hoc – Ju vên cio 
da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do –
Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ri car do San tos 
– Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da ner
– Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú ni or – Se-
bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Ma ria do Car mo
Alves – Luiz Otá vio – José Sar ney.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
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ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 184, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 458, de
2001 (nº 1.131/2001, 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 Rio Ne gro da
Co mu ni da de de Rio Ne gro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Rio Ne gro, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº458, de 2001 (nº1.131, de 2001, 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 Rio Ne gro da Co mu ni da de 
de Rio Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Rio Ne gro, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744,
de 2000, 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 633,
de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 3º 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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de de Rio Ne gro (cf. fl.
232):
•  Pre si den te – Lon gui nho de Cas tro San tos
•  Vice Pre si den te – João Ba tis ta de Sou za
•  1º Se cre tá rio – Elma Fer re i ra de Car va lho
•  2º Se cre tá rio – Ge a ni Arra es Ma ci el
• 1º Te sou re i ro – Lu ci me i re Ama ral Sou za Gan za rol li
•  2º Te sou re i ro – Tel ma Apa re ci da Ma gos so

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

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 – Aná li se

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 458, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ne-
gro da Co mu ni da de de Rio Ne gro 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, 19 de mar ço de 2002. _ Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor – Ger son
Ca ma ta – Ma ria do Car mo Alves – Ge ral do Cân di -
do – Be ní cio Sam pa io – Ro meu Tuma – Ri car do
San tos – Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú-
ni or – Se bas tião Ro cha – Fre i tas Neto – Gil vam
Bor ges – Na bor Ju ni or – Luiz Otá vio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 185, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de
2001 (nº 957/2001, 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 Asa Bran ca de Sal gue i ro
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
Sal gue i ro, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Co e lho
Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge

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 461, de 2001 (nº 957, de
2001, 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 Asa Bran ca de
Sal gue i ro 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 Sal gue i ro,
Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 816,
de 2000, 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
23 de maio de 2000, 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.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda.
(cf. fls. 174/176):

Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
José Ta va res de Sá 3.230
Eu ri co Pa ren te Mu niz 3.230
Antô nio José de Sou za 3.230
Pe dro Man su e to de La vor 3.230
Pa u lo Car do so da Sil va 3.230
To tal de Co tas 16.150

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Nar cio Ro dri gues.

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 – Aná li se

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 -
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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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 461, de 2001, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Asa Bran ca de
Sal gue i ro 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, 19 de mar ço de 2002. –
Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da
Pre si dên cia, – José Jor ge, Re la tor ad hoc – Ju-
vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Be ní cio Sam pa io – Ro meu 
Tuma – Ri car do San tos – Mar lu ce Pin to – Álva ro
Dias – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las –
Anto nio Car los Jú ni or – Se bas tião Ro cha – Fre i -
tas Neto – Ma ria do Car mo Alves – Luiz Otá vio –
Gil vam Bor ges – Na bor Ju ni or – Ro ber to Sa tur ni -
no – Emí lia Fer nan des – Edu ar do Su plicy (abs-
ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to 
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção 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, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je to de re so lu ção do Se na do, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
pro je to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e, em se-
gui da, fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias úte is a
fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 401, §1º
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Re so lu ção nº 3, de 2002, de au to ria 
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos
arts. 4º, §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º; 13, ca put; 15, ca put; 16 e
21; bem como re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so -
lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, que ”dis põe
so bre 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, 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;

– Pro je to de Re so lu ção nº 4, de 2002, de au to ria 
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo -
ga o § 4º do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, do
Se na do Fe de ral, que ”dis põe so bre os li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li da da e da
dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe-
de ral e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao dis pos to
no art. 52, VI e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral“; e

– Pro je to de Re so lu ção nº 7, de 2002, que au to -
ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga-
ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da
pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co 
e So ci al (BNDES), no va lor to tal equi va len te a até no-
ve cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID).

Aos Pro je tos de Re so lu ção nºs 4 e 7, de 2002,
não fo ram ofe re ci das emen das; ao de nº 3, de 2002,
fo ram ofe re ci das três emen das.

As ma té ri as cons tam da pa u ta de Ordem do Dia
da pre sen te ses são, em re gi me de ur gên cia.

São as se guin tes as emen das ofe re ci -
das ao Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2002.

EMENDA Nº 2 – PLEN

(ao PRS nº 3, de 2002)

Dê-se ao ca put do art. 15 da Re so lu ção nº 43,
de 2001, nos ter mos pro pos tos pelo art. 1º do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to do Che fe do

Po der Exe cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe-
de ral ou do Mu ni cí pio. (NR)

Jus ti fi ca ção

O tex to atu al da Re so lu ção nº43, de 2001, veda
a con tra ta ção de cré di to nos úl ti mos dois qua dri mes -
tres de man da to de pre fe i tos e go ver na do res. O pro je -
to pro põe a re du ção do pra zo para cen to e oi ten ta
dias.

Nes te caso, o que se está pro pon do é um re tor -
no à si tu a ção vi gen te na Re so lu ção nº 78, de 1998. A
mu dan ça de seis me ses para dois qua dri mes tres foi
efe tu a da na Re so lu ção nº43, de 2001, com in tu i to de
ajus tar a Re so lu ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
(LRF).

Hou ve, con tu do, um erro nes te pro ce di men to. O
pra zo de dois qua dri mes tres exi gi do pela Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal re fe re-se ao pa ga men to de res-
tos a pa gar e não a con tra ta ção de em prés ti mos.
Assim dis põe o ca put do art. 42 da LRF:

“Art. 42. É ve da do ao ti tu lar de Po der ou ór gão
re fe ri do no art. 20, nos úl ti mos dois qua dri mes tres do
seu man da to, con tra ir obri ga ção de des pe sa que não
pos sa ser cum pri da in te gral men te den tro dele, ou que
te nha par ce las a se rem pa gas no exer cí cio se guin te
sem que haja su fi ci en te dis po ni bi li da de de ca i xa para
este efe i to.”

Tal ar ti go está in se ri do na Se ção VI, do Ca pí tu lo
VII, cujo tí tu lo é “Res tos a Pa gar”. É ine quí vo co que tal
res tri ção não se es ten de a ope ra ções de cré di to.
Estas são tra ta das na Se ção IV do mes mo Ca pí tu lo,
onde nada exis te que de ter mi ne a ve da ção de ope ra -
ções de cré di to nos úl ti mos dois qua dri mes tres an tes
do fi nal do man da to do che fe do po der exe cu ti vo.

De acor do com a LRF, art. 30, cabe ao Se na do
Fe de ral de fi nir este pra zo. E a tra di ção no Se na do é a
fi xa ção do pra zo de cen to e oi ten ta dias.

Man ter o pra zo de dois qua dri mes tres, como dis-
põe o atu al tex to da Re so lu ção nº 43, de 2001, não re-
pre sen ta rá qual quer be ne fí cio ao equi lí brio fis cal da fe-
de ra ção, po den do, in clu si ve, ha ver cus tos fi nan ce i ros.

As ope ra ções de em prés ti mos de es ta dos e mu-
ni cí pi os com or ga nis mos in ter na ci o na is e ins ti tu i ções
fe de ra is de fo men to exi gem lon go pro ces so de ne go -
ci a ção e con tra ta ção, e to dos os cro no gra mas es ta -
vam ajus ta dos para a li be ra ção de re cur sos até seis
me ses an tes do fi nal do man da to; dado que este é o
pra zo tra di ci o nal men te uti li za do pelo Se na do, que foi
brus ca men te al te ra do ao fi nal de 2001, com a apro va -
ção, em tem po re cor de, sem exa me pro fun do, da Re-
so lu ção nº 43, de 2001.
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Com a im po si ção do pra zo de dois qua dri mes -
tres, ou os es ta dos e mu ni cí pi os de sis tem de con tra -
tar o em prés ti mo e, com isso in cor rem em per da de
todo o es for ço e di nhe i ro em pre ga do nas ne go ci a -
ções (sem con tar os pre ju í zos com a não re a li za ção
do pro je to), ou as si nam o con tra to de i xan do a li be ra -
ção dos re cur sos para o pró xi mo go ver nan te. Tam-
bém nes se se gun do caso ha ve rá per da fi nan ce i ra,
pois ao lon go do pe río do en tre a as si na tu ra do con tra -
to e o de sem bol so efe ti vo dos re cur sos, as ins ti tu i -
ções em pres ta do ras co bra rão ta xas de per ma nên cia
dos re cur sos.

Em suma, por uma in ter pre ta ção equi vo ca da da
LRF, a Re so lu ção nº 43, de 2001, apro va da nes ta
casa sem um exa me de ta lha do, mu dou as re gras do
jogo no que diz res pe i to aos cro no gra mas de con tra -
ta ção de ope ra ções de cré di to. Essa brus ca mu dan -
ça, se não sa na da, tra rá pre ju í zo a di ver sos es ta dos e
mu ni cí pi os, que fo ram apa nha dos de sur pre sa e não
ti ve ram tem po de re ver os cro no gra mas de seus pro-
je tos de in ves ti men tos.

Sala das Ses sões, _ Se na dor Ro meu Tuma.

EMENDA Nº 3 – PLEN

(Ao PRS nº 003, de 2002)

Dê-se ao ca put do art. 15 da Re so lu ção nº 43,
de 2001, nos ter mos pro pos tos pelo art. lº do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to do Che fe do
Po der Exe cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe-
de ral ou do Mu ni cí pio. (NR)

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº43, de 2001, veda a con tra ta ção
de úl ti mos dois qua dri mes tres de man da to de pre fe i -
tos e go ver na do res. O pro je to pro põe a re du ção do
pra zo para cen to e oi ten ta dias.

Des ta for ma, o que se está pro pon do é um re tor -
no à si tu a ção vi gen te na Re so lu ção nº 78, de 1998. A
mu dan ça de seis me ses para dois qua dri mes tres foi
efe tu a da na Re so lu ção nº43, de 2001, com in tu i to de
ajus tar a Re so lu ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
(LRF).

Con tu do, hou ve, um erro nes te pro ce di men to. O
pra zo de dois qua dri mes tres exi gi do pela Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal re fe re-se ao pa ga men to de res-
tos a pa gar e não a con tra ta ção de em prés ti mos.
Assim dis põe o ca put do art. 42 da LRF:

“Art. 42. É ve da do ao ti tu lar de Po der
ou ór gão re fe ri do no art. 20, nos úl ti mos
dois qua dri mes tres do seu man da to, con tra ir 
obri ga ção de des pe sa que não pos sa ser
cum pri da in te gral men te den tro dele, ou que
te nha par ce las a se rem pa gas no exer cí cio
se guin te sem que haja su fi ci en te dis po ni bi li -
da de de ca i xa para este efe i to.”

Tal ar ti go está in se ri do na Se ção VI, do Ca pí tu lo
VII, cujo tí tu lo é “Res tos a Pa gar”. É ine quí vo co que tal
res tri ção não se es ten de a ope ra ções de cré di to.
Estas são tra ta das na Se ção IV do mes mo Ca pí tu lo,
onde nada exis te que de ter mi ne a ve da ção de ope ra -
ções de cré di to nos úl ti mos dois qua dri mes tres an tes
do fi nal do man da to do che fe do po der exe cu ti vo.

Em con for mi da de com a LRF, art. 30, cabe ao
Se na do Fe de ral de fi nir este pra zo. E a tra di ção no Se-
na do é a fi xa ção do pra zo de cen to e oi ten ta dias.

A ma nu ten ção do pra zo de dois qua dri mes tres,
como dis põe o atu al tex to da Re so lu ção nº 43, de
2001, não re pre sen ta rá qual quer be ne fí cio ao equi lí -
brio fis cal da fe de ra ção, po den do, in clu si ve, ha ver
cus tos fi nan ce i ros.

As ope ra ções de em prés ti mos de es ta dos e mu-
ni cí pi os com or ga nis mos in ter na ci o na is e ins ti tu i ções
fe de ra is de fo men to exi gem lon go pro ces so de ne go -
ci a ção e con tra ta ção, e to dos os cro no gra mas es ta -
vam ajus ta dos para a li be ra ção de re cur sos até seis
me ses an tes do fi nal do man da to; dado que este é o
pra zo tra di ci o nal men te uti li za do pelo Se na do, que foi
brus ca men te al te ra do ao fi nal de 2001, com a apro va -
ção, em tem po re cor de, sem exa me pro fun do, da Re-
so lu ção nº 43, de 2001.

Com a im po si ção do pra zo de dois qua dri mes -
tres, ou os es ta dos e mu ni cí pi os de sis tem de con tra -
tar o em prés ti mo e, com isso in cor rem em per da de
todo o es for ço e di nhe i ro em pre ga do nas ne go ci a -
ções (sem con tar os pre ju í zos com a não re a li za ção
do pro je to), ou as si nam o con tra to de i xan do a li be ra -
ção dos re cur sos para o pró xi mo go ver nan te. Tam-
bém nes se se gun do caso ha ve rá per da fi nan ce i ra,
pois ao lon go do pe río do en tre a as si na tu ra do con tra -
to e o de sem bol so efe ti vo dos re cur sos, as ins ti tu i -
ções em pres ta do ras co bra rão ta xas de per ma nên cia
dos Re cur sos.

Em suma, por uma in ter pre ta ção equi vo ca da da
LRF, a Re so lu ção nº 43, de 2001, apro va da nes ta
casa sem um exa me de ta lha do, mu dou as re gras do
jogo no que diz res pe i to aos cro no gra mas de con tra -
ta ção de ope ra ções de cré di to. Essa brus ca mu dan -
ça, se não sa na da, tra rá pre ju í zo a di ver sos es ta dos e
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mu ni cí pi os, que fo ram apa nha dos de sur pre sa e não
ti ve ram tem po de re ver os cro no gra mas de seus pro-
je tos de in ves ti men tos.

Sala das Ses sões, – Mo re i ra Men des.

EMENDA 4 – PLEN

Ao Subs ti tu ti vo da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos ao Pro je to de Re-
so lu ção nº 3, de 2002, que “Alte ra a re da -
ção dos arts.  4º, §§ 3º e 4º V; 9º, 13, ca put
15, 16 e 2; bem como re vo ga os arts. 8º e
43, to dos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do
Se na do Fe de ral, que ”Dis põe so bre Ope-
ra ções de Cré di to Inter no e Extre mo dos
Esta dos do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, 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."

Dê-se ao art. 1º do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Re so lu ção nº 3, de 2002, a se guin te re da ção: 

“Art. 1º Os arts. 4º, §§ 3º, 4º, 5º, V; 9º, 13, ca put
e § 3º; 15, ca put 16; 18, § 2º, 21 e ao art. 23 da Re so -
lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to nos cen to e oi ten ta dias
an te ri o res ao fi nal do man da to do Che fe do
Po der Exe cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe-
de ral ou do Mu ni cí pio. (NR)

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº43, de 2001, em seu art. 15, am-
pli ou o pra zo de ve da ção de ope ra ções de cré di to, an-
te ri o res ao fi nal de man da to do Che fe do Po der Exe-
cu ti vo do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio,
de seis me ses para 2 (dois) qua dri mes tres, ou seja,
oito me ses.

Con for me foi dito na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, du ran te a dis cus são da ma té ria, nes se
caso, o que se está pro pon do é um re tor no ao dis pos -
to na Re so lu ção nº 78, de 1998, em seu art. 18. A mu-
dan ça do pra zo de cen to e oi ten ta dias para um pra zo
de cen to e vin te deu-se com a apro va ção da Re so lu -
ção nº 43, de 2001, com a úni ca fi na li da de de ajus tar
a lin gua gem à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que
es ta be le ce pra zos em ter mos de qua dri mes tres. To-
da via, essa mu dan ça, que a prin cí pio pa re cia ser pou-
co ex pres si va, com pro me teu sig ni fi ca ti va men te os

cro no gra mas de en di vi da men to de di ver sas Esta dos
e Mu ni cí pi os. As ope ra ções des ses en tes com or ga -
nis mos in ter na ci o na is e ins ti tu i ções fe de ra is de fo-
men to exi gem lon go pro ces so de ne go ci a ção e con-
tra ta ção, e to dos os cro no gra mas es ta vam ajus ta dos
para a li be ra ção de re cur sos até seis me ses an tes
das ele i ções.

Tais pro je tos fre qüen te men te ul tra pas sam um
pe río do de go ver no e de vem cons tar da lei de di re tri -
zes or ça men tá ri as, do pla no plu ri a nu al e da lei or ça -
men tá ria anu al, o que lhes as se gu ra to tal trans pa rên -
cia. Assim, pa re ce ra zoá vel que se vol te à nor ma an-
te ri or, que veda ope ra ções de cré di to nos seis me ses
an te ri o res ao fi nal do man da to dos pre fe i tos e go ver -
na do res.

Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 2002. – Tião
Vi a na, PT/AC.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 32, de 2001 (nº
2.660/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre o tem po de di-
re ção do mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe gan do 
em ro do vi as; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 144, de 2001 (nº
3.476/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre-
si den te da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil (Sim-
pli fi ca ção do pro ce di men to Pro ces su al Ci vil).

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. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia re ce beu, do Go ver no do Esta do de Mato
Gros so, o Ofí cio nº 73/2002, na ori gem, de 19 do cor-
ren te, en ca mi nhan do a pres ta ção de con tas so bre a
apli ca ção de re cur sos den tro de pla no de uti li za ção,
nos ter mos do art. 1º da Re so lu ção nº 109, de 1998,
do Se na do Fe de ral.

Infor ma, ain da, que a exe cu ção do Pro gra ma de
Re for ma do Esta do de Mato Gros so en cer rou-se em
30 de se tem bro de 2001, es ten den do-se os seus pro-
ce di men tos até 31 de de zem bro do mes mo ano.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da re fe ri -
da Re so lu ção, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Lú dio Co e lho.

São li dos os se guin tes:
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REQUERIMENTO Nº 112, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções da
Fu nai so bre a si tu a ção da Onco cer co se en tre os ín di -
os Ya no ma nis nos úl ti mos 7 (sete) anos.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 113, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres-
ta das pelo Se nhor Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções
da Fu na sa so bre a si tu a ção da Onco cer co se en tre
os ín di os Ya no ma nis nos úl ti mos 7 (sete) anos.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

Of.  2/02

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in for mar a Vos sa Exce lên cia a

nos sa ele i ção, por una ni mi da de, para a Pre si dên cia
da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, 
jun ta men te com os De pu ta dos Ja i me Mar tins
(PFL/MG), Pri me i ro Vice-Pre si den te, Igor Ave li no
(PMDB/TO), Se gun do Vice-Pre si den te e Léo Alcân ta -
ra (PSDB/CE), Ter ce i ro Vice-Pre si den te, ocor ri da no
úl ti mo dia 6.

Co lo can do-nos à dis po si ção de Vos sa Exce-
lên cia, re no vo pro tes tos de ele va da es ti ma e con si -
de ra ção.

De pu ta do Ney Lo pes, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 168/02

Bra sí lia, 25 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Va dão Go mes, como su plen te, para in te grar a Co-
mis são Mis ta Espe ci al cri a da atra vés do Re que ri -
men to nº 1, de 2002-CN, “des ti na da a le van tar e di ag -
nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as so la o
país”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí-
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Va dão Go mes
para in te grar, como su plen te, a re fe ri da Co mis são,
nos ter mos do ofí cio lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 21/Plen

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Luiz Edu ar -
do Gre e nhalgh, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
José Ge no í no, PT/SP, que as su mi rá a vaga de su-
plen te de i xa da pelo mes mo, na Co mis são Mis ta
Espe ci al com a fi na li da de de le van tar e di ag nos ti car
as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as so la o País.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo, Lí der 
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 131

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni ca a Vos sa Exce lên cia que as De pu ta -

das Osmar Ser ra glio, Si las Bra si le i ro e Cabo Jú lio -
PST, pas sam a in te grar, na qua li da de de Su plen te a
Co mis são Mis ta Tem po rá ria, des ti na da a “le van tar e
di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as-
so la o País, ou vin do-se, para tan to, Go ver na do res de
Esta dos, Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca, Co man -
dan tes das Po lí ci as Ci vis e Mi li ta res, Di re to res de Pre-
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sí di os e ou tros es pe ci a lis tas e au to ri da des li ga dos à
área e re qui si tan do-se có pia de to das as pro po si ções
em tra mi ta ção em am bas as Ca sas, para con so li -
dá-las em uma úni ca pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção ou em um úni co pro je to de lei, con for me o caso,
com vis ta a uma tra mi ta ção em rit mo ace le ra do tan to
na Câ ma ra como no Se na do, em va gas exis ten tes.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, P/ De pu ta do
Wag ner Ros si, Vice-Lí der em exer cí cio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Osmar Ser ra -
glio, Si las Bra si le i ro e Cabo Jú lio, como su plen tes, in-
di ca dos pela Li de ran ça do PST na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, para com po rem a Co mis são Mis ta Tem po rá ria
des ti na da a le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i -
tos da vi o lên cia que as so la o País.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no mês em que se co me mo ra
o Dia Inter na ci o nal da Mu lher, mu i to se fa lou da que -
las que, com ati tu des con tes ta do ras e ou sa das, abri-
ram ca mi nho para a trans for ma ção do pa pel fe mi ni no
na so ci e da de mo der na.

Nin guém du vi da do va lor des sas mu lhe res e de
suas con quis tas, mas ou tras exis tem que, sem dis-
cur sos nem te o ri as, tam bém pro mo vem mu dan ças e
con tri bu em igual men te para a me lho ria da con di ção
fe mi ni na. Dir-se-ia que es sas são mu lhe res de ati tu -
des. Ati tu des que, em bo ra sim ples, des pre ten si o sas e
es pon tâ ne as, aca bam de sen vol ven do va lo res na so-
ci e da de, in du zin do mu dan ças e pro pi ci an do o sur gi -
men to de uma nova men ta li da de. 

São mu lhe res que as su mem de ter mi na das ati-
tu des sim ples men te na con di ção de mu lher, in de pen -
den te men te de pro fis são, de no to ri e da de ou da fun-
ção que cum prem na so ci e da de. Ora ino vam no cam-
po dos cos tu mes, ora per pe tram atos de gran de al-
can ce e pro fun do sig ni fi ca do so ci al.

Um exem plo no tá vel do que aca ba mos de di zer
veio da atriz Pa trí cia Pil lar, a pro pó si to da do en ça que
há pou cos me ses a sur pre en deu na ple ni tu de da vida
pes so al e pro fis si o nal. Pela pos tu ra elo giá vel que
man te ve di an te de cir cuns tân ci as tão ad ver sas, o seu
exem plo me re ce re gis tro es pe ci al. 

Sur pre en di da, em de zem bro pas sa do, com a
no tí cia de um tu mor no seio es quer do, a atriz en fren -
ta ria, ape nas 48 ho ras de po is de di ag nos ti ca da a do-

en ça, o dra ma de uma ci rur gia que im pli cou a re ti ra da
de par te da mama, pos te ri or men te re cons ti tu í da. 

Extra í do o nó du lo, o exa me de pa to lo gia com-
pro vou a ma lig ni da de do tu mor. Insi di o so, o cân cer de
mama cos tu ma es con der ou tras cé lu las ma lig nas –
na oca sião, ain da mi nús cu las e im per cep tí ve is. Daí
por que, para pre ve nir o sur gi men to de no vos fo cos, a
pa ci en te vem-se sub me ten do, des de ja ne i ro, a tra ta -
men to qui mi o te rá pi co. 

Numa ati tu de de ex tre mo des pren di men to e co-
ra gem, a atriz fez de sua pró pria dor a opor tu ni da de
de con tri bu ir efe ti va men te para a ca u sa da pre ven ção
e do com ba te ao cân cer de mama – do en ça que, no
ano pas sa do, atin giu mais de 30 mil bra si le i ras e le-
vou à mor te qua se nove mil de las. 

Fru to de de ci são co ra jo sa – em es pe ci al por ter
par ti do de pes soa ha bi tu al men te dis cre ta e re ser va da 
no que diz res pe i to à sua vida pes so al –, este foi de fi -
ni ti va men te um ato pú bli co de pro fun do sig ni fi ca do
so ci al. 

Foi as sim que, em nota dis tri bu í da à im pren sa
no fi nal do mês de de zem bro, a atriz tor nou pú bli ca a
si tu a ção que vi via em face do cân cer di ag nos ti ca do.
Uma ex pe riên cia di fí cil que, como se sabe, vai do
cho que ini ci al e do pro ces so de cons ci en ti za ção para
o en fren ta men to da do en ça, até o su plí cio dos tra ta -
men tos e o con ví vio com os me dos e cu i da dos que
im põe às suas ví ti mas. 

À im pren sa a atriz de cla rou que pre ten dia, com
sua ini ci a ti va, cons ci en ti zar as mu lhe res do Bra sil so-
bre os ris cos do cân cer de mama, re a fir mar o va lor da
pre ven ção e en co ra já-las a bus car tra ta men to ime di a -
to, ao pri me i ro sin to ma da do en ça. 

Os no bres pro pó si tos de Pa trí cia cer ta men te vão
fru ti fi car. Sua men sa gem veio ple na de en si na men tos.
Cha mou a aten ção das mu lhe res para a ne ces si da de
do auto-exa me, para o pron to en fren ta men to da mo lés -
tia. Uma cam pa nha ins ti tu ci o nal con ce bi da com idên ti co 
ob je ti vo ja ma is pro du zi ria o mes mo im pac to. La men ta -
vel men te, é como se, de sú bi to, o dra ma de uma pes soa 
fa mo sa apro xi mas se o pe ri go, tor nan do mais real e con-
cre ta a ame a ça da do en ça. 

No Bra sil, o com ba te ao cân cer de mama ca re -
ce, ain da, de mu i to es for ço em prol da cons ci en ti za -
ção e da dis se mi na ção de in for ma ções es sen ci a is
pa ras as mu lhe res. Afi nal de con tas, tra ta-se do tu mor 
mais le tal nes se seg men to da po pu la ção. E, em que
pe sem os avan ços con se gui dos, as es ta tís ti cas são
de sa ni ma do ras. Nas úl ti mas duas dé ca das, a taxa de
mor ta li da de por cân cer de mama cres ceu cer ca de
70%. Ao di ag nós ti co tar dio pode-se atri bu ir a ma i or
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par te des se cres ci men to. Me ta de das mu lhe res des-
co bre a do en ça em es tá gi os avan ça dos, quan do já
são me no res as chan ces de cura e a mas tec to mia ra-
di cal tor na-se ge ral men te ine vi tá vel. 

Em pa í ses como os Esta dos Uni dos e o Ca na -
dá, onde a de tec ção da do en ça cos tu ma ocor rer mais
pre co ce men te, o nú me ro de óbi tos vêm re gis tran do,
há mais de uma dé ca da, que da de cer ca de 1,5% ao
ano.

A qui mi o te ra pia le vou Pa trí cia Pil lar a cor tar os
ca be los e de po is ras pá-los. Com essa ima gem, ela
re a pa re ceu re cen te men te, exi bin do a sim pa tia e o
sor ri so de sem pre. Asse di a da pela im pren sa, ma ni -
fes tou-se com a na tu ra li da de que lhe é pe cu li ar: ”Sou
como sou. A re a li da de é in te res san te, as sim está, as-
sim que é. Está bom“.

O mes mo tom mo de ra do tem mar ca do ou tros
pro nun ci a men tos da atriz. Não quer o pa pel de ví ti ma, 
tam pou co o de he ro í na. Evi tan do es pe cu la ções des-
ne ces sá ri as, Pa trí cia re cu sa-se a di vul gar de ta lhes
do tra ta men to. ”A par ti cu la ri da de do meu caso não in-
te res sa a nin guém“, já de cla rou.

Com essa pos tu ra, a atriz re ve la per fe i ta cons-
ciên cia dos de li ca dos li mi tes en tre o pú bli co e o pri va -
do, da dis tân cia que se pa ra o que deve ser di vul ga do
– por que con tri bui para es cla re cer ques tões de in te -
res se ge ral – da qui lo que só a ela diz res pe i to, pro pri -
e da de ex clu si va do seu mun do in te ri or e que deve,
como tal, per ma ne cer nes se do mí nio. 

Nes ta guer ra, to dos es pe ra mos que Pa trí cia
saia ven ce do ra. A pri me i ra vi tó ria já se pode con tar
en tre ou tras que cer ta men te vi rão: Pa trí cia Pil lar si na -
li zou para mi lhões de mu lhe res bra si le i ras que o te mi -
do cân cer de mama não é in ven cí vel. É ape nas um
ini mi go po de ro so, cuja ação, se de tec ta da a tem po,
pode ser ne u tra li za da com boas chan ces de su ces so. 

Por isso, no mês das mu lhe res, que ro ho me na -
geá-las na ex tra or di ná ria fi gu ra de Pa trí cia Pil lar, cuja
ati tu de, a um só tem po bra va e se re na, lhe va leu o re-
co nhe ci men to de toda a so ci e da de bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, por
per mu ta com o Se na dor Ri car do San tos. 

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, um epi-
só dio nes te fi nal de se ma na ca ta li sou as aten ções da
opi nião pú bli ca e, na tu ral men te, en se jou e con ti nua
en se jan do as mais con tro ver sas aná li ses: a in va são

da pro pri e da de dos fi lhos do Pre si den te da Re pú bli ca 
pelo MST.

Alguns che ga ram a en xer gar uma tra ma di a bó li -
ca do PSDB ou do nos so fu tu ro can di da to à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, Se na dor José Ser ra, ou quem sabe
do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, no sen ti do de cri-
ar uma at mos fe ra des fa vo rá vel para o Par ti do dos Tra-
ba lha do res.

Que ar gu men to apre sen tam? O de que a Abin
teve co nhe ci men to an tes, a por te i ra es ta va aber ta, as
por tas es ta vam aber tas, não ha via guar das e não se
jus ti fi ca que hou ves se se me lhan te des cu i do, quan do
a Abin ti nha co nhe ci men to da pre sen ça do MST nos
ar re do res da fa zen da.

É uma ma ne i ra cu ri o sa de ver os pro ble mas de
ca be ça para ba i xo. É como se pu des se o Se na dor
José Ser ra, o PSDB, o Pre si den te da Re pú bli ca, mon-
tar uma cons pi ra ção jun ta men te com o MST, por que,
se o MST não ti ves se pro ce di do à in va são da fa zen -
da, o epi só dio não te ria acon te ci do, mes mo que to das 
as por te i ras, por tas e ja ne las da pro pri e da de es ti ves -
sem aber tas. De po is, é como se se res pon sa bi li zas se 
o dono da casa e se atri bu ís se uma pos tu ra cri mi no sa 
e sus pe i ta ao dono da casa que é as sal ta da por que
se es que ceu de fe char uma ja ne la. O cri mi no so é
quem in va de, quem as sal ta, quem rou ba os per ten -
ces que en con trou, mas pa re ce que, no caso, quem
está er ra do é o dono da pro pri e da de, seja ele quem
for.

Ou tro as pec to cu ri o so e, para mim, mais im por -
tan te des ta his tó ria toda tem a ver com a bus ca de
uma ten ta ti va de jus ti fi ca ção mo ral para a in va são de
uma pro pri e da de par ti cu lar. Che guei a ler num jor nal,
hoje, uma sín te se da his tó ria, por exem plo, da pro pri -
e da de de ter ras no Pon tal do Pa ra na pa ne ma. Como
são ter ras, de acor do com o jor nal, que fo ram gri la das 
há 100, 200 anos, a ti tu la ri da de dos pro pri e tá ri os atu-
a is se ria dis cu tí vel, e isso é apre sen ta do como jus ti fi -
ca ti va para que aque las ter ras fos sem in va di das.

Como qual quer pes soa res pon sá vel, vejo o in ci -
den te que ocor reu nes te fi nal de se ma na com pro fun -
da pre o cu pa ção, a mes ma que tem hoje a so ci e da de
com re la ção à ques tão da se gu ran ça. Ela não pode
di vi dir-se en tre os epi só di os que ame a çam a se gu -
ran ça – em re la ção aos qua is se re cla ma do Go ver no
e se exi ge a ação do Po der Pú bli co para in ter rom per o
ci clo de vi o lên cia que in ti mi da o País – e as ações,
que, tec ni ca men te, são igua is, mas que fo ram pra ti ca -
das por essa ou aque la en ti da de, por esse ou aque le
mo vi men to. Se o Co man do Ver me lho ou o PCC in va -
de a ter ra ou a casa de al guém e ali pra ti ca o que o
MST pra ti cou na fa zen da da fa mí lia do Pre si den te da
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Re pú bli ca, to dos es ta ría mos di an te de uma si tu a ção
de vi o lên cia que a so ci e da de exi gi ria que fos se con ti -
da. Per do ar, com pre en der, pro cu rar ex pli car, jus ti fi car
o que acon te ceu na in va são des sa pro pri e da de, por
ter sido pra ti ca da pelo MST, sig ni fi ca cri ar a dou tri na
de que no País deve ha ver ou pes so as ou gru pos ou
mo vi men tos que não es tão obri ga dos a cum prir a lei.
Uma in va são da pro pri e da de alhe ia ou é uma co i sa
cri mi no sa ou não é, seja quem for o au tor da in va são.
O fato, vol tan do ao exem plo do jor nal que se re fe re às
ter ras do Pon tal do Pa ra na pa ne ma, de que a pro pri e -
da de de ter ras de de ter mi na do lu gar ou de de ter mi na -
da re gião ori gi nou-se numa gri la gem an ti ga não au to -
ri za nin guém, em nome de co i sa al gu ma, a ir lá re sol -
ver pela for ça aque la si tu a ção, pro vo car me di das ou
in ci den tes em nome de ne nhu ma ban de i ra de jus ti ça
so ci al. Isso por que este é um País que dis põe de um
con jun to de ins ti tu i ções, de uma es tru tu ra ju rí di ca es-
ta be le ci da, de re gras e nor mas a que to dos nós de ve -
mos obe diên cia.

Não pos so com pre en der, nes se con tex to, que,
em nome de co i sa al gu ma, se de fen da que a nor ma
ju rí di ca pode ser que bra da em nome de ne nhum sen-
ti men to de jus ti ça que es te ja in cu ti do na ca be ça de
quem que bra a nor ma ju rí di ca. Da qui a pou co, vai-se
di zer que quem in va de uma casa, es tu pra as pes so -
as, rou ba o que tem den tro, des trói a pro pri e da de
alhe ia está mo ral men te jus ti fi ca do por que vive num
país onde exis te de sem pre go, fome e mi sé ria.

Se par ti mos dis so, aí sim, po der-se-ia até jus ti fi -
car essa ira, que está sen do re gis tra da pe los jor na is,
de dois fun ci o ná ri os fe de ra is – um ou vi dor ou pro cu -
ra dor do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria –, que se di-
zem de mis si o ná ri os por que te ri am fe i to um acor do
com a Po lí cia Fe de ral e o MST para que nin guém fos-
se pre so.

Até la men to, pelo res pe i to, ad mi ra ção e es ti ma
que te nho pelo Mi nis tro Raul Jung mann, se for ver da -
de o que li nos jor na is a res pe i to da sua po si ção com
re la ção a este as sun to. Pois li nos jor na is que o Mi nis -
tro es ta ria ape lan do para que es ses seus au xi li a res
de mis si o ná ri os de sis tis sem de sair e con ti nu as sem
no car go. Na re a li da de, se eles não pe di ram para sair,
de ve ri am ser con vi da dos a fazê-lo, por que não re co -
nhe ço a ne nhu ma au to ri da de des te País o di re i to de
fa zer acor dos para que a lei não se cum pra.

Como se pode fa zer um acor do com um cri mi no -
so, seja ele quem for, per ten ça ele ao Co man do Ver-
me lho, ao PCC ou ao MST? Se for cri mi no so e se pra-
ti cou um de li to, não há como. Não se pode fa zer um
acor do para re sol ver uma si tu a ção que não foi cri a da
pela so ci e da de nem pelo Esta do, mas por eles que,

es pon ta ne a men te, pe ne tra ram na pro pri e da de alhe ia 
e pro du zi ram uma si tu a ção que fere a lei bra si le i ra.
Como se pode as se gu rar a eles que, para que sa i am
de lá e de i xem de ofen der a lei, es ta rão isen tos de
qual quer pu ni ção pre vis ta na lei? Nin guém pode fa zer 
acor do para que a lei não se cum pra. 

Isso me re me te à pre o cu pa ção cen tral. Esta mos 
vi ven do um mo men to em que não há como de i xar de
fa zer uma co ne xão en tre o que ocor reu na fa zen da da
fa mí lia do Pre si den te da Re pú bli ca, en tre os epi só di -
os se me lhan tes que es tão ocor ren do em nome de
ban de i ras que são mo ral men te de fen sá ve is, em
nome da jus ti ça so ci al ou do que quer que seja, na
for ma que esta luta está ado tan do, e o pro ble ma ge ral 
da se gu ran ça pú bli ca no Bra sil.

Ima gi nem o pâ ni co das pes so as que es tão na
rua, em to das as ci da des des te País, na hora de dor-
mir, na hora em que a fi lha sai para a es co la à no i te –
nin guém sabe se vol ta, se che ga, es tu pra da, as sal ta -
da, viva ou mor ta; o fi lho, o tra ba lha dor, que sai na sua
bi ci cle ta, que não sabe se vai ser to ma da no meio do
ca mi nho! Não vejo di fe ren ça en tre isso e al guém que,
fa zen do um be lís si mo dis cur so em fa vor da re for ma
agrá ria, se sen te no di re i to de in va dir a pro pri e da de
dos ou tros, de i tar na sua cama, car re gar suas rou pas, 
uti li zar-se dos per ten ces da casa, con su mir a co mi da, 
be ber o vi nho, como se isso fos se jus ti fi ca do pelo sim-
ples fato de que aque las pes so as es tão-se de di can do 
a uma ca u sa no bre.

Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha con vic ção é de
que o Esta do é fru to de um acor do tá ci to com a so ci e -
da de. A rup tu ra des se acor do en cer ra ris cos de fa lên -
cia, e um dos pré-re qui si tos para o fun ci o na men to do
Esta do é o ca rá ter in ques ti o ná vel da sua so be ra nia
in ter na. O Esta do, a lei, a sua au to ri da de, es tão in trin -
se ca men te re la ci o na dos com a sua pró pria vida.

No mo men to em que o Esta do, em al gum pon to
do seu ter ri tó rio, per de a ca pa ci da de de fa zer va ler a
lei con tra a von ta de de qual quer tipo de or ga ni za ção
ou gru po, des de que es te ja que ren do fa zer va ler a lei,
é a sua so be ra nia so bre o ter ri tó rio que go ver na que
está sen do ques ti o na da. Essa, na mi nha opi nião, é
uma das for mas atu a is de de sa fio ao Esta do mo der -
no. É essa a for ma que es tão as su min do as ame a ças
à es ta bi li da de das na ções.

A ques tão da de fe sa na ci o nal no Bra sil não está
re la ci o na da a ne nhum tipo de ame a ça ex ter na. Não
há ne nhum país vi zi nho ou dis tan te ame a çan do nos
in va dir, to mar um pe da ço do Bra sil, ocu par o nos so
País. Não. A con cep ção de toda a nos sa dou tri na de
de fe sa na ci o nal ba se ia-se na hi pó te se de que de ve -
mos es tar pron tos para re pri mir o ata que do ini mi go
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ex ter no, no en tan to, esse ini mi go ex ter no não exis te.
Mas exis te o ini mi go in ter no!

É ne ces sá rio que essa ques tão co me ce a ser
vis ta a par tir do exer cí cio ple no da so be ra nia que o
Esta do deve ter, por que exi gir que o Esta do exer ça a
sua so be ra nia não é uma for ma de agra do, de al guém 
se trans for mar em áu li co dos po de ro sos. O Esta do
tem di re i to a ex tra ir da so ci e da de o di nhe i ro que ar re -
ca da pela via tri bu tá ria. O Esta do tem di re i to a to dos
os pri vi lé gi os que a so ci e da de con cor dou em lhe con-
ce der e, em tro ca, tem o de ver de ofe re cer à so ci e da -
de a pro te ção da or dem, da paz, da se gu ran ça e da
tran qüi li da de.

Esse de ver fun da men tal do Esta do está por trás
de to das as ações que o Po der Pú bli co ado te para
pre ser var a lei, mes mo con tra ame a ças de gru pos,
mo vi men tos ou ins ti tu i ções que te nham sur gi do e se
ex pan di do a par tir das te ses mais mo ral men te de fen -
sá ve is do mun do.

Nin guém pode di zer que não seja jus to, para
aque le que tem fome, lu tar para co mer; nin guém tem
di re i to de di zer que não seja jus to, para aque le que
não tem em pre go para so bre vi ver, pro cu rar vi ver em
um país que lhe ofe re ça em pre go; nin guém tem o di-
re i to de ne gar que os tra ba lha do res sem ter ra des te
País fo ram tra ta dos, ao lon go dos anos e dos sé cu los, 
como fo lhas se cas ao ven to, e que têm di re i to a um lu-
gar sob o sol.

Ape nas a ma ne i ra de re i vin di car isso, em um
país onde exis te uma es tru tu ra de go ver no de mo crá ti -
co es ta be le ci da, não é sair pela rua cor tan do o ven tre
das pes so as, ar rom ban do as por tas das ca sas ou in-
va din do os bens e as pro pri e da des pelo ca mi nho.

Por tudo isso, por ter essa con vic ção e por en-
ten der que esse é um fe nô me no que não pode, res-
pon sa vel men te, ser as so ci a do a ne nhum tipo de tra-
ma, como se pre ten deu fa zer, por meio de al gu mas
vo zes, a ne nhum tipo de tra ma que en vol va o Pre si -
den te da Re pú bli ca, as or ga ni za ções do Esta do, o
PSDB ou o seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, que, por sua his tó ria, seu pas sa do, pela po si ção
que têm no País, pelo de sem pe nho que têm tido, me-
re cem o res pe i to e o aca ta men to da so ci e da de.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ou vi rei V. Exª em se gui da.

Nin guém é obri ga do a con cor dar com eles. Na
hora do voto, nin guém é obri ga do a vo tar com eles,
mas acho que o di re i to ao res pe i to e ao re co nhe ci -
men to da so ci e da de eles têm.

Ouço V. Exª com mu i to pra zer, Se na dor Mo re i ra
Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Ge ral do Melo, ouço com mu i ta aten ção e com mu i ta
pre o cu pa ção o pro nun ci a men to de V. Exª, que, nes ta
tar de, abor da o la men tá vel epi só dio da in va são da
pro pri e da de do Pre si den te da Re pú bli ca. Isso é um
ab sur do. Qu e ro aqui con cor dar com V. Exª em gê ne ro, 
nú me ro e grau: nin guém está aci ma da lei; nin guém,
ab so lu ta men te nin guém, está aci ma da lei. Não pos-
so con ce ber, como mo des to ad vo ga do, que se pos sa
fa zer um acor do com quem in frin giu a lei. Isso é um
ab sur do. Caso esse pro ce di men to se ge ne ra li ze, da-
qui a pou co va mos es tar fa zen do acor do com o mais
vi o len to dos ban di dos! E não se pode fa zer isso, pri-
me i ro, por que não há pre vi são le gal e, se gun do, por-
que é ab sur do. Par tin do do pro nun ci a men to de V. Exª,
gos ta ria de fa zer uma re fle xão: la men ta vel men te, o
Go ver no Fe de ral, as au to ri da des fe de ra is, ao lon go
des tes úl ti mos cin co, seis, sete anos, fo ram mu i to
con des cen den tes com o Mo vi men to dos Tra ba lha do -
res Ru ra is Sem-Ter ra. Não nego o di re i to do MST ou
de qual quer ou tra ins ti tu i ção ou agre mi a ção de pro-
tes tar para cha mar a aten ção das au to ri da des, da po-
pu la ção, da opi nião pú bli ca para as suas re i vin di ca -
ções, mas tudo tem um li mi te. Não é a pri me i ra vez
que acon te ce algo como o que vi mos. Ago ra acon te -
ceu na fa zen da do Pre si den te da Re pú bli ca, mas tem
acon te ci do em inú me ras fa zen das pelo Bra sil afo ra.
Qu an tas são as pro pri e da des que es tão in va di das há
mais de três e até de qua tro anos – no meu Esta do há
pro pri e da des que es tão in va di das há mais de dois
anos – sen do que não se to mou ne nhu ma pro vi dên -
cia, ape sar de ha ver or dem ju di ci al para eva cu ar a
área? Tal vez seja o caso de usar o plu ral: nós to dos
fo mos mu i to con des cen den tes com isso e não pode
ser as sim. Enten do que nin guém está aci ma da lei, a
lei tem de ser res pe i ta da. De i xa ram de lado o mero
pro tes to, o mero cha ma men to, a mera sen si bi li za ção
da opi nião pú bli ca: eles hoje es tão in va din do, ca u san -
do da nos à pro pri e da de, fur tan do, rou ban do; da ni fi -
cam pro pri e da des, le vam pe ças, equi pa men tos, tra to -
res, ma tam gado den tro das pro pri e da des e fica por
isso mes mo. E quan do al guém se re be la, o Bra sil in te -
i ro se vol ta con tra quem quer se de fen der. Foi as sim
com aque le Pre fe i to – ou sei lá que au to ri da de – de
Pre si den te Pru den te: o ci da dão foi lá de fen der a le ga -
li da de e aca bou sen do pre so e os que in va di ram, os
que pra ti ca ram o cri me, con ti nu am sol tos. Di an te dis-
so e com base no pro nun ci a men to de V.Exª, que ro fa-
zer uma re fle xão: não é pos sí vel ser mos con des cen -
den tes com quem age ile gal men te, sob pena de des-
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tru ir mos o Esta do de Di re i to. Aliás, a tô ni ca do pro-
nun ci a men to de V. Exª é de que, se es ta mos vi ven do
num Esta do de Di re i to, as leis têm de im pe rar e nin-
guém pode fi car aci ma de las. Qu e ro pa ra be ni zá-lo
por seu pro nun ci a men to. Ain da bem que, de re pen te,
o Bra sil todo acor dou para isso: é pre ci so por li mi tes a
es sas si tu a ções, é pre ci so por li mi tes à ação des se
mo vi men to que há mu i to tem po de i xou para trás a
sim ples re i vin di ca ção, pas san do, na ver da de, a ser
um mo vi men to de ba der na, que quer ca u sar tu mul to e
anar quia no País.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, sei que o tem po des ti na do ao meu
pro nun ci a men to está es go ta do, mas vejo que o no bre 
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos de se ja fa zer uma
in ter ven ção. Se a Mesa con cor dar, eu gos ta ria de ou-
vir S. Exª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se rei bre ve, Sr. Pre si den te, se rei bre ve meu
Lí der, Se na dor Ge ral do Melo. Foi im pos sí vel me con-
ter e não apar teá-lo ao ou vir o pro nun ci a men to de V.
Exª, por que sem pre que V. Exª vai à tri bu na, o Ple ná -
rio é brin da do com al gu ma co i sa mu i to im por tan te. A
aná li se que o meu Lí der, o no bre Se na dor Ge ral do
Melo, faz dos acon te ci men tos, é uma aná li se per fe i ta
e re a lis ta, que vai na mes ma di re ção do edi to ri al de
hoje do jor nal Fo lha de S. Pa u lo, que clas si fi ca o
ocor ri do como uma es tú pi da in va são. To dos sa bem
do im por tan te pa pel que de sem pe nha a Fo lha de S.
Pa u lo em nos so ce ná rio po lí ti co, com suas aná li ses
sem pre isen tas, e esse jor nal, hoje, de di ca o seu edi-
to ri al a essa ques tão. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª.
Além dis so, que ro di zer que, tra du zin do o ocor ri do
para o cam po po lí ti co, a tam bém im por tan te jor na lis ta 
Eli a ne Can ta nhê de, em seu ar ti go de hoje, in ti tu la do
“A Cul pa é do Ser ra”, faz uma aná li se de to dos es ses
acon te ci men tos. Tal vez te nha fal ta do ape nas a ela –
atre vo-me a di zer – atri bu ir o em prés ti mo do BNDES
à Glo bo Cabo ao Ser ra. Tal vez te nha fal ta do ape nas
men ci o nar esse fato. Mas eu que ro crer, no bre Lí der –
V. Exª tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran de como
Lí der do nos so Par ti do aqui no Se na do –, que to dos
nós te re mos a ma tu ri da de ne ces sá ria para en ten der
o quan to é im por tan te a ma nu ten ção da base ali a da –
a im por tân cia do PFL e de seus lí de res –, a nos sa
con vi vên cia e, aci ma de tudo, o in te res se na ci o nal.
Sei que, até ju nho, to dos nós va mos pas sar por mu i -
tos mo men tos de tur bu lên cia, mas a tran qüi li da de e a
se re ni da de de V. Exª ao fa zer essa aná li se leva-nos a
crer que to dos nós te re mos a ma tu ri da de ne ces sá ria
para trans por esse mo men to. Pa ra béns, meu Lí der.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço a V. Exªs, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos e Se na dor Mo re i ra Men des, pe las in ter ven ções
que mu i to en ri que ce ram a mi nha par ti ci pa ção na ses-
são de hoje.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de en cer rar com um
aler ta – não digo uma ad ver tên cia, por que não me
sin to em con di ções de ad ver tir quem quer que seja.
Até cer to pon to, dis cor do da aná li se do Se na dor Mo-
re i ra Men des quan do S. Exª cri ti ca o Go ver no por ter
tido uma pos tu ra fle xí vel com o MST.Se na dor Mo re i ra 
Men des, en quan to o mo vi men to não re pre sen ta va
uma ame a ça às ins ti tu i ções, mas re pre sen ta va a pre-
sen ça de uma van guar da re i vin di ca do ra, for te, enér-
gi ca, no País, o Go ver no com pre en deu que o MST, de
al gu ma for ma, era o com bus tí vel que fal ta va para dar
im pul so e vi a bi li da de po lí ti ca ao de sen ca de a men to
de um pro gra ma de re for ma agrá ria sem pre ce den tes
na his tó ria do Bra sil e mu i to pou co pa ra le lo na his tó ria 
de qual quer ou tro país em todo o mun do, que é o pro-
gra ma que vem sen do exe cu ta do pelo atu al Go ver no
bra si le i ro. De cer ta for ma, foi uma ação lím pi da de um
mo vi men to de van guar da que cri ou as con di ções, in-
clu si ve po lí ti cas, para que isso se fi zes se. E o Go ver -
no, no iní cio des se pro ces so, foi mu i to sá bio ao ne go -
ci ar, tan to quan to pôde, para per mi tir que a ação da
van guar da pros se guis se, sem, en tre tan to, con cor dar
– em ne nhum mo men to ma ni fes tou con cor dân cia –
com in ter ven ções do MST que, de fato, vi o las sem os
di re i tos de quem quer que fos se.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Des cul pe, Se na dor, mas a Mesa está me ad ver tin do so-
bre o tem po e sou obri ga do a en cer rar o meu dis cur so.

É esse o pon to que es tou le van tan do: ago ra, a
ação do MST trans cen de, trans põe o li mi te da ação
de uma van guar da po lí ti ca e de uma van guar da re i -
vin di ca do ra que está na rua com o seu mo vi men to re i -
vin di ca tó rio, de fen den do uma tese mo ral men te jus ta,
para se trans for mar num de sa fio à so be ra nia do Esta-
do. Se ago ra for mos – o País, o Esta do bra si le i ro, a
so ci e da de bra si le i ra – le ni en tes com isso, es ta re mos
a um pas so de as sis tir a ce nas como aque las tris tes
ce nas des te co me ço de ano na Argen ti na, que ne-
nhum bra si le i ro quer para o Bra sil e que, te nho cer te -
za, res pon sa vel men te, sa be re mos evi tar.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e peço des-
cul pas por ter me es ten di do, mas pre ci sa va fa zer esta
in ter ven ção hoje.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, 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. Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra a S. Exª o 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, ve nho
hoje à tri bu na fa zer um bre ve pro nun ci a men to so bre
mais uma ques tão de sa ú de pú bli ca. O as sun to de
que ve nho tra tar é mo ti vo de ver da de i ra ver go nha na-
ci o nal, pois es ta mos em pé de igual da de com as na-
ções mais po bres da Amé ri ca La ti na no que diz res-
pe i to a cer to tipo de mor ta li da de que se ria fa cil men te
evi tá vel com o dis pên dio de pou cos re cur sos. Re fi -
ro-me ao dra ma re pre sen ta do pela mor te de mu lhe -
res em ra zão de com pli ca ções na ges ta ção, no par to
e no pós-par to e, igual men te, em ra zão de abor to re a -
li za do em con di ções pre cá ri as. À mor te por al gum
des ses fa to res se con ven ci o nou cha mar mor ta li da de 
ma ter na.

Des de a re a li za ção da Con fe rên cia Inter na ci o -
nal so bre Ma ter ni da de Se gu ra, em 1987, em Na i ró bi,
sob os aus pí ci os da ONU, a aten ção mun di al tem se
vol ta do para o pro ble ma. Nas con fe rên ci as da ONU
que se se gui ram a essa, a pre o cu pa ção foi en fa ti za -
da: na Con fe rên cia da Infân cia, em 1990; na Con fe -
rên cia so bre Po pu la ção e De sen vol vi men to, em 1994;
e na Con fe rên cia so bre a Mu lher, em 1995. No Bra sil,
cri ou-se CPI na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o as-
sun to: a CPI da Mor ta li da de Ma ter na, que en cer rou
seus tra ba lhos há pou cos me ses. Em maio, re a li -
zou-se o se mi ná rio, na mes ma Câ ma ra dos De pu ta -
dos, in ti tu la do Sa ú de ou Mor te Ma ter na?, or ga ni za do
pela Rede Na ci o nal Fe mi nis ta de Sa ú de e Di re i tos
Re pro du ti vos, a atu an te Rede Sa ú de.

Cum pre di zer que, ape sar de to das es sas ini ci a -
ti vas, de âm bi to in ter na ci o nal e na ci o nal, o pro ble ma
da mor ta li da de ma ter na, no Bra sil, con ti nua gra vís si -
mo! A taxa de mor ta li da de ma ter na, en tre nós, en con -
tra-se es tag na da, há cer ca de 20 anos, em pa ta mar
mu i to alto. Esse pa ta mar cor res pon de a 10 a 20 ve zes 
o de pa í ses de sen vol vi dos! A taxa bra si le i ra é es ti ma -
da em 110 mor tes ma ter nas por cem mil nas ci dos vi-
vos, quan do, por exem plo, a taxa do Chi le e do Uru-
guai é me nos da me ta de, em tor no de 40. Nos sa taxa,
como dis se há pou co, com pa ra-se com as das na-
ções mais po bres da Amé ri ca La ti na.

Um dos prin ci pa is pro ble mas re la ci o na dos à
mor ta li da de ma ter na no Bra sil é a má qua li da de das

es ta tís ti cas. Na ver da de, os da dos ofi ci a is do Mi nis té -
rio da Sa ú de in di cam taxa de mor ta li da de ma ter na de
64,8 mor tes por cem mil nas ci dos vi vos, que é o úl ti -
mo dado dis po ní vel. Acre di tem ou não, mas é um
dado de 1998! To da via, os es pe ci a lis tas es ti mam que
tal é a mag ni tu de da sub no ti fi ca ção das mor tes, que
se de ve ria mul ti pli car o dado ofi ci al por dois. To man do 
a taxa ofi ci al de 1997, con si de ra da mais pró xi ma da
mé dia his tó ri ca – taxa que é de 55,1 –, che ga-se ao
nú me ro de 110 mor tes ma ter nas por cem mil nas ci -
dos vi vos em nos so País.

Há es tu do da Rede Sa ú de que ten ta cal cu lar,
por re giões bra si le i ras, a mag ni tu de da mor te ma ter -
na. Em ra zão da má qua li da de dos da dos ofi ci a is, o
es tu do tra ba lha com ra zão en tre mor te ma ter na e po-
pu la ção fe mi ni na em ida de fér til, apli can do fa to res de
cor re ção que bus cam ar ru mar os da dos em fun ção do
grau de su bin for ma ção es ti ma do. Des se ver da de i ro
im bró glio es ta tís ti co re sul ta que a Re gião Nor te é a
que tem mais alta taxa de mor te ma ter na, se gui da da
Cen tro-Oes te, da Nor des te, da Su des te e da Sul. Infe-
liz men te, não é pos sí vel com pa rar as ta xas por Esta-
do. Há da dos de sa gre ga dos por Esta do ape nas para
as Re giões Su des te e Sul, bem como para dois Esta-
dos da Re gião Cen tro-Oes te e para o Dis tri to Fe de ral. 
Esses são da dos do Da ta sus, do pró prio Mi nis té rio da
Sa ú de.

O que mais cho ca no alto ín di ce bra si le i ro de
mor ta li da de ma ter na é que mu i tas mor tes se ri am evi-
ta das por me di das mu i to sim ples, como o acom pa -
nha men to pré-na tal da ges tan te, ma i or qua li da de no
aten di men to pres ta do pela rede pú bli ca ou con ve ni a -
da de sa ú de, e a exis tên cia de pe que no es to que de
san gue nos hos pi ta is.

Qu an to às ca u sas de mor te ma ter na, são elas,
pela or dem: pri me i ro, as sín dro mes hi per ten si vas; se-
gun do, as he mor ra gi as; ter ce i ro, as com pli ca ções do
abor to; e quar to, as in fec ções pu er pe ra is. Essas qua-
tro ca u sas são res pon sá ve is por 89% das mor tes ma-
ter nas em nos so País. São to das ca u sas que in di cam
pro ble mas de qua li da de da as sis tên cia ou fal ta de
pré-na tal, sen do as he mor ra gi as re la ci o na das tam-
bém com fal ta de dis po ni bi li da de de san gue. No que
se re fe re às in fec ções pu er pe ra is, elas são agra va das 
pela in ter ven ção ci rúr gi ca, qua se sem pre des ne ces -
sá ria, a cha ma da ce sa ri a na.

Fi nal men te, no que diz res pe i to ao abor to – um
tema po lê mi co por que en vol ve ques tões éti cas, re li gi -
o sas, en fim, de cos tu mes –, é hora de re pen sar mos
essa ques tão. Do je i to que está, per pe tua-se si tu a ção 
de ex tre ma in jus ti ça so ci al. Enquan to as mu lhe res de
clas se mé dia e de clas se mé dia alta o pra ti cam em
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clí ni cas de luxo, com toda se gu ran ça, as mu lhe res
po bres – to dos sa be mos – fa zem-no sem qual quer
as sis tên cia e sem con di ções mí ni mas de hi gi e ne. É
hora de de i xar a hi po cri sia de lado e dis cu tir aber ta -
men te essa ques tão, pois es ti ma-se que um mi lhão
de bra si le i ras re cor ra ao abor to to dos os anos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mé-
di co gi ne co lo gis ta eu quis tra zer esse pro ble ma para
a re fle xão de V. Exªs, a fim de que pos sa mos ter a di-
men são de como co i sas im por tan tes – como a ma ter -
ni da de – não têm sido le va das a sé rio nes te País, e
tam bém para so mar es for ços com os que ten tam cha-
mar a aten ção da so ci e da de e das au to ri da des bra si -
le i ras para o pro ble ma gra vís si mo da mor ta li da de ma-
ter na, que, mu i tas ve zes, pas sa des per ce bi do, re pi to,
até pela fal ta de in for ma ção ofi ci al. As ca u sas de mor-
te de mu lhe res li ga das à gra vi dez e a sua in ter rup ção
ce i fam mu i tas vi das pre ci o sas que se ri am sal vas por
me di das sim ples.

É com vo tos de que pos sa mos avan çar nes sa
ques tão nos pró xi mos anos que en cer ro este pro nun -
ci a men to. 

Antes, po rém, que ro apro ve i tar a mi nha es ta da
nes ta tri bu na para re que rer de V. Exª, Sr. Pre si den te,
pro vi dên cia da Mesa com re la ção a um ofí cio que
aca bei de re ce ber do Sr. 1º Se cre tá rio. Infor ma-me S.
Exª que ofí cio en vi a do pelo Mi nis tro da Jus ti ça em
res pos ta a re que ri men to de mi nha au to ria – apro va do 
pela Mesa, por tan to – so li ci ta mais 30 dias para res-
pon der ao meu pe di do de in for ma ção.

Como não en con trei qual quer am pa ro, na Cons-
ti tu i ção ou mes mo in fra cons ti tu ci o nal men te, para
esse pe di do de mais 30 dias, gos ta ria que a Mesa so-
li ci tas se o pron to aten di men to ao Mi nis tro da Jus ti ça,
sob pena de ter mos que agir de acor do com o que
pre vê a pró pria Cons ti tu i ção.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

OF. SF/148/2002

Em 18 de mar ço de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Se na do Fe de ral

Se nhor Se na dor,

Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia có pia do

Avi so nº 265/2002, de 12 do cor ren te, do Mi nis tro de Esta do da Jus-

ti ça, so li ci tan do pror ro ga ção do pra zo para en vi ar as in for ma ções,

por mais 30 (trin ta) dias, em aten di men to ao Re que ri men to nº 738,

de 2001, de sua au to ria.

Aten ci o sa men te, – Car los Pa tro cí nio, Pri me i ro-Se cre tá rio, 

em exer cí cio.

Avi so nº 265/MJ

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Em aten ção ao Ofí cio nº 65/2002, de 20 de fe ve re i ro de

2001, que en ca mi nhou a esta Pas ta có pia dos Re que ri men tos de

Infor ma ção nº 738/2001, de au to ria do Se nhor Se na dor Mo za ril do

Ca val can ti, in for mo a Vos sa Exce lên cia que a Fun da ção Na ci o nal

do Índio — FUNAI, esta pro vi den ci an do jun to aos Esta dos, os da-

dos que irão com por a res pos ta ao Re que ri men to de Infor ma ções,

mo ti vo pelo qual so li ci to pror ro ga ção de pra zo por mais 30 (trin ta)

dias.

Aten ci o sa men te, – Aloy sio Nu nes Fer re i ra, Mi nis tro de

Esta do da Jus ti ça.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, o re que ri men to de V. Exª será
aten di do, e a Pre si dên cia re i te ra rá o seu pe di do para
que o Mi nis tro da Jus ti ça res pon da ao seu re que ri men to 
de in for ma ções, for mu la do de acor do com a lei.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury
por 20 mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – 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, que ro abor dar,
hoje, um as sun to po lê mi co, para o qual as nos sas au-
to ri da des não vêm dan do a de vi da im por tân cia. Tra-
ta-se da de nún cia de abu so de po der eco nô mi co e da
for ma ção de car tel en tre as qua tro gran des mon ta do -
ras de au to mó ve is em nos so País: Fiat, Ford, Ge ne ral
Mo tors e Volk swa gen.

A de nún cia, fe i ta pela Fe de ra ção Na ci o nal de
Dis tri bu i ção de Ve í cu los Au to mo to res (Fe na bra ve),
vem sen do tra ta da até com cer to des ca so pela Se cre -
ta ria de Di re i to Eco nô mi co (SDE) do Mi nis té rio da
Jus ti ça. A Se cre ta ria, a quem cum pre in ves ti gar esse
tipo de pro ble ma, man dou ar qui var a pri me i ra de nún -
cia em de zem bro de 2000. Ago ra, o Con se lho Admi-
nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (Cade) so li ci ta, pela
se gun da vez, à Se cre ta ria a aber tu ra de in ves ti ga ção
con tra as qua tro mon ta do ras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pe di mos
a esta Casa que acom pa nhe, com a de vi da aten ção, a
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apu ra ção des sas de nún ci as e co bre da Se cre ta ria de
Di re i to Eco nô mi co uma pos tu ra mais ri go ro sa não só
em re la ção a esse caso, mas tam bém a ou tras de nún -
ci as de abu so de po der eco nô mi co que têm sur gi do
em nos so País.

Per mi tam-me, ca ros co le gas Par la men ta res, fa-
zer um bre ve his tó ri co da si tu a ção. Em 18 de ja ne i ro
de 2000, a Fe na bra ve le vou à Se cre ta ria de Di re i to
Eco nô mi co re pre sen ta ção con tra as mon ta do ras Fiat,
Ge ne ral Mo tors, Ford e Volk swa gen. A re pre sen ta ção
de nun ci ou, com base em am pla pes qui sa so bre o se-
tor au to mo ti vo, con du tas an ti con cor ren ci a is das mon-
ta do ras no seu re la ci o na men to com as con ces si o ná -
ri as de ve í cu los, com efe i tos per ver sos so bre o mer-
ca do e os con su mi do res fi na is.

Du ran te as in ves ti ga ções, a Fe na bra ve le vou ao
co nhe ci men to da SDE am plos in dí ci os de que as
mon ta do ras atu am de for ma con jun ta na fi xa ção de
pre ços ao con su mi dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
mon ta do ras cri a ram a Anfa vea, a as so ci a ção re pre -
sen ta ti va, para de fen der seus in te res ses e li mi tar os
pre ços por ba i xo e por cima. Des sa for ma, to das as
re ven das no Bra sil vi vem sob o jugo da Anfa vea, re-
pre sen tan te de to das as mar cas ci ta das aqui.

A Fe na bra ve de mons trou tam bém que os pre-
ços dos ve í cu los su bi ram bem mais que os ín di ces da
in fla ção nos úl ti mos anos, sem que, para tan to, hou-
ves se qual quer jus ti fi ca ti va pla u sí vel.

Exa mi nem es ses nú me ros ape nas para ve ri fi car 
o que vem ocor ren do com o com pra dor de ve í cu lo,
com o con tri bu in te que paga im pos to, com aque le que
com pra um ve í cu lo des sas mon ta do ras. No pe río do
de 1995 a 2000, os pre ços dos ve í cu los su bi ram, em
mé dia, 115,5%, en quan to a in fla ção, no pe río do, re-
gis trou 58,19%. Os au men tos dos au to mó ve is su pe -
ra ram até mes mo a va ri a ção do dó lar, que fi cou em
95,8%, no mes mo pe río do. 

A Fe de ra ção de Dis tri bu i ção de Ve í cu los mos-
trou, ain da, que os pre ços pra ti ca dos pe las mon ta do -
ras sem pre an da ram lado a lado to dos es tes anos,
com re a jus tes idên ti cos pra ti ca dos en tre elas.

Esses da dos, Srªs e Srs. Se na do res, são in dí ci -
os for tís si mos de car te li za ção de pre ços, mas a SDE
de ci diu que não. Em vez de pu nir os in fra to res, pre fe -
riu se vol tar con tra quem fez a de nún cia. Em 15 de de-
zem bro de 2000, a Se cre ta ria ar qui vou a re pre sen ta -
ção ini ci al e ins ta u rou o pro ces so con tra a Fe na bra ve, 
com a ale ga ção de que pre ci sa va in ves ti gar a prá ti ca
co mer ci al en tre os dis tri bu i do res de ve í cu los, ou seja,
em vez de in ves ti gar o au tor do cri me, pas sou a in ves -

ti gar o de nun ci an te. É in crí vel que isso acon te ça, Srs.
Se na do res.

A ale ga ção da SDE para ar qui var a pri me i ra de-
nún cia de car te li za ção de pre ços en tre as qua tro
gran des mon ta do ras foi que ha via ”dis pu ta acir ra da
por fa ti as de mer ca do en tre as mon ta do ras, com sig-
ni fi can tes os ci la ções nas par ti ci pa ções“. Ale gou tam-
bém a Se cre ta ria que ha via cres ci men to nas ven das
de ou tros con cor ren tes, como Pe u ge ot, Re na ult, To-
yo ta e Vol vo. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
pon to, que ro fa zer um es cla re ci men to. As ven das de
ve í cu los po pu la res re pre sen tam cer ca de 70% da
pro du ção das mon ta do ras. E na épo ca da in ves ti ga -
ção da SDE, as no vas mon ta do ras ci ta das no re la tó -
rio da Se cre ta ria – Pe u ge ot e Re na ult, por exem plo –
ain da não ha vi am se ins ta la do no País e nem ven di -
am car ros po pu la res. Elas che ga ram de po is do ano
2000. Por tan to, exis te aí uma con tra di ção da pró pria
Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co que pre ci sa ser es-
cla re ci da por par te das au to ri da des. 

Gos ta ria de res sal tar, Srs. Se na do res, a con du -
ta co ra jo sa e ir re pre en sí vel  do Cade nes se epi só dio.
Em ju nho de 2001, ao exa mi nar o re cur so de ofí cio da
SDE, os con se lhe i ros do Cade de ci di ram, por una ni -
mi da de, re co men dar àque la Se cre ta ria que in ves ti -
gas se os for tes in dí ci os de car tel en con tra dos nos au-
tos. E, por ma i o ria de vo tos, o Con se lho de ter mi nou
que a SDE ins ta u ras se pro ces so ad mi nis tra ti vo con-
tra as qua tro mon ta do ras, para in ves ti gar o abu so de
pre ços em pe ças de re po si ção. 

Faço aqui um pa rên te se para des ta car a di fe -
ren ça de pre ços das pe ças de re po si ção re pas sa das
pe las mon ta do ras às con ces si o ná ri as e da que las
ven di das em ou tras lo jas do ramo. Essa di fe ren ça
pode che gar a 400% em al guns ca sos, o que ca rac te -
ri za abu so de po der eco nô mi co por par te das mon ta -
do ras. Elas obri gam os dis tri bu i do res a com prar pe-
ças mais ca ras, tor nan do im pra ti cá vel o co mér cio das
mes mas. Essa po lí ti ca per ni ci o sa de pres são por par-
te das mon ta do ras está le van do a fa lên cia vá ri os dis-
tri bu i do res. Para se ter uma idéia, há cin co anos a
rede de dis tri bu i do res era for ma da por 6.100 lo jas em
todo o País. Hoje está em ape nas 4.100. Hou ve o fe-
cha men to de 2 mil lo jas no pe río do de cin co anos,
com a con se qüen te de mis são de mi lha res de tra ba -
lha do res.

Vol tan do ao his tó ri co do caso, Srªs e Srs. Se na -
do res, qua tro me ses de po is de ter re ce bi do o ofí cio
do Cade, a Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co de ter mi -
nou a ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo con tra
cada uma das mon ta do ras, com o ob je ti vo de in ves ti -
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gar a con du ta de abu si vi da de de pre ços nas pe ças de
re po si ção. No en tan to, no que diz res pe i to à acu sa ção 
de car tel, a SDE man dou ar qui var o pro ces so, sob
ale ga ção de que o Cade ha via fe i to mera su ges tão.

Ora, Sr. Pre si den te, essa ati tu de da SDE de-
mons tra mais do que um sim ples des ca so. De mons -
tra uma re bel dia. Com pa ran do, é como se um de le ga -
do se re cu sas se a cum prir a de ter mi na ção de um juiz
para in ves ti gar de ter mi na do caso.

Incon for ma da com a de ci são, a Fe na bra ve in-
gres sou, no dia 21 de ja ne i ro des te ano, com pe di do
de re con si de ra ção jun to à SDE, com có pia para o
Cade, re que ren do re con si de ra ção e re for ma da de ci -
são de ar qui va men to e a ins ta u ra ção das ave ri gua -
ções pre li mi na res, como foi su ge ri do pelo Cade.

Na se ma na pas sa da, dia 19 de mar ço de 2002,
o Cade vol tou a pe dir à SDE, pela se gun da vez em
me nos de um ano, a aber tu ra de in ves ti ga ção so bre a
pos si bi li da de de car tel de pre ços en tre as qua tro
mon ta do ras. Lou vo aqui a co ra gem e isen ção do Pre-
si den te do Cade, Dr. João Gran di no Ro das, em man-
dar apu rar de nún ci as con tra o for te lobby das mon ta -
do ras de ve í cu los que se uti li zam de pres são para fa-
zer ca lar quem ousa lu tar con tra elas.

Tam bém na se ma na pas sa da, em re por ta gem
do jor nal Ga ze ta Mer can til, do dia 20 de mar ço de
2002, pá gi na A-15, sob o tí tu lo ”Cade pede para SDE
in ves ti gar mon ta do ras“, o ti tu lar da Se cre ta ria de Di-
re i to Eco nô mi co, Sr. Pa u lo de Tar so Ri be i ro, deu mos-
tras de que não pre ten de cum prir a de ter mi na ção do
Cade de in ves ti gar a de nún cia de car tel con tra as
mon ta do ras. Vou ci tar aqui, tex tu al men te, tre chos da
re por ta gem: ”Inter lo cu to res pró xi mos a ele (Pa u lo de
Tar so Ri be i ro) afir mam que a SDE vê o ges to do Pre-
si den te do Cade como uma pres são des ne ces sá ria“.
A ale ga ção é de que as de nún ci as já fo ram re cha ça -
das em pa re cer de de zem bro de 2000.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, os fa tos le vam a crer
que a SDE não pre ten de fa zer o mí ni mo es for ço para
in ves ti gar a de nún cia, o que é um ab sur do, pois a Se-
cre ta ria tem a obri ga ção, pre vis ta no ar ti go 30 da Lei
de De fe sa da Con cor rên cia (Lei nº 8.884/94), de pro-
mo ver ”ave ri gua ção pre li mi nar“, des de que haja re-
pre sen ta ção de qual quer in te res sa do.

Essa im pres são foi re for ça da com o pas so mais
re cen te dado pela SDE. No Diá rio Ofi ci al de on tem,
25 de mar ço, a Se cre ta ria to mou a se guin te e cu ri o sa
de ci são: pro vo cou a Fe na bra ve para que apre sen tas -
se os in dí ci os que per mi ti ri am a ins ta u ra ção de ave ri -
gua ção con tra as mon ta do ras. Ora isso ocor reu de po -
is de doze me ses de ave ri gua ções em que a Fe na bra -

ve jun tou am plos in dí ci os de car tel – que só a SDE
não quer ver ou não quer in ves ti gar –, so bre tu do de-
po is que o Cade de ci diu por una ni mi da de que ha via
in dí ci os e cin co dias de po is de o Pre si den te do Cade,
ze lan do pelo cum pri men to das de ci sões do Con se -
lho, co brar da SDE a ins ta u ra ção da in ves ti ga ção! É
como se a Se cre ta ria de ci dis se afron tar a re i te ra da
co bran ça da par te do Cade, trans fe rin do aos con ces -
si o ná ri os o ônus de cum prir a obri ga ção que a lei con-
fe re a ela, SDE, qual seja, a de in ves ti gar.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, pre fi ro não
acre di tar na hi pó te se de que a Se cre ta ria de Di re i to
Eco nô mi co es te ja ce den do à pres são das mon ta do -
ras. Gos ta ria de acre di tar que está ha ven do ape nas
um mal-en ten di do e que a SDE vai apu rar a fun do as
de nún ci as. Por via das dú vi das, so li ci to que a Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa acom pa -
nhe de per to o caso, para que não pa i re ne nhu ma
sus pe i ta so bre o re sul ta do fi nal da in ves ti ga ção.

Sr. Pre si den te, isso ca u sa-me es tra nhe za. Qu-
an do es sas de nún ci as fo ram fe i tas, o úni co por ta-voz
que exis tia era o Se na do. A ma i o ria ab so lu ta dos me i -
os de co mu ni ca ção já ne go ci a ram com es sas mar-
cas, com as mon ta do ras. As in for ma ções não che-
gam ao pú bli co.

Ca u sa-me ma i or es tra nhe za hoje o fato de aqui,
no Se na do, não es tar ha ven do trans mis são. Pa re ce
que hou ve um de fe i to. Há mais de seis me ses que es-
tou aqui e vejo que não está ha ven do trans mis são.
Deve ter ocor ri do al gum pro ble ma. Isso re al men te
nos ca u sa cer to cons tran gi men to.

Sr. Pre si den te, a pres são, o lobby des sas em-
pre sas re al men te é mu i to gran de.

Cons ta to que ago ra está ha ven do trans mis são.
Este pro nun ci a men to es ta va sen do aguar da do

pela Fe na bra ve. O que é a Fe na bra ve? A Fe na bra ve
re pre sen ta 4.292 con ces si o ná ri os no Bra sil, dos qua-
is 2.395 são...

O SR. PRESIDENTE(Edi son Lo bão) – Per mi -
ta-me in ter rom pê-lo para in for mar que o seu dis cur so
está sen do re gu lar men te trans mi ti do pela TV Se na do.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Óti mo.
Fico sa tis fe i to com isso, Pre si den te.

Eu es ta va di zen do que a Fe na bra ve re pre sen ta
4.292 con ces si o ná ri as no Bra sil, das qua is 2.395 são
re ven das de au to mó ve is e co mer ci a is le ves; 473 re-
pre sen tam ca mi nhões e ôni bus; 78 são mar cas de im-
ple men tos ro do viá ri os; 587 são re pre sen tan tes de
má qui nas agrí co las; e 759 são re ven das de mo to ci -
cle tas. Em 1997, eram 4.845 con ces si o ná ri as, e hoje
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são 4.292. Hou ve uma re du ção de 553 con ces si o ná ri -
as, o que sig ni fi ca mais de 28 mil em pre gos a me nos.

Con for me eu di zia, Sr. Pre si den te, a Fe na bra ve
é o ór gão que tem a ma i or re pre sen ta ti vi da de de to-
das as mar cas e de to das as con ces si o ná ri as aqui ci-
ta das. É pre si di da pelo Sr. Hugo Maia, e o Pre si den te
do Con se lho é o Sr. Wal de mar Ver di Jú ni or, um em-
pre sá rio bem-su ce di do, que tem a mar ca da sua com-
pe tên cia em qua se to dos os Esta dos do nos so Bra sil
e que re pre sen ta com dig ni da de to dos os re pre sen -
tan tes de mar cas.

Mas o lobby des sas mon ta do ras é mu i to gran de 
e atin giu a SDE. Pela se gun da vez, foi re a li za da uma
as sem bléia con tan do com a pre sen ça dos par ti ci pan -
tes de to das as mar cas. Foi con tra ta do um es cri tó rio
da ma i or com pe tên cia e cre di bi li da de, o Sa lo món
Levy, de São Pa u lo, bem como os tra ba lhos do gran-
de ju ris ta Mi guel Re a le, que deu um pa re cer no sen ti -
do de que o car tel está sen do mon ta do, de que os
con tra tos são le o ni nos, são con tra tos de ade são e
me re ci am a aten ção do Cade. Por sua vez, o Cade
deu seu pa re cer e vo tou com le al da de, com cri té rio,
con si de ran do que as em pre sas na ci o na is me re cem
res pe i to.

Essas mon ta do ras mul ti na ci o na is não pa gam
os im pos tos que de ve ri am pa gar. Há di ver sas ma ne i -
ras de elas su pe ra rem o en fren ta men to tri bu tá rio. E
elas têm re cur sos para isso, têm ad vo ga dos em to dos 
os cam pos.

E ago ra? Ci tei tam bém, há dias, que so men te
Síl vio San tos, como pes soa fí si ca, paga a me ta de dos
Impos tos de Ren da de to das as mar cas de ve í cu los
exis ten tes hoje em nos so País. E vêm es sas em pre -
sas fa zer lobby em cima da SDE, que de ve ria es tar
de fen den do os in te res ses do nos so País, os in te res -
ses das em pre sas na ci o na is, e não o faz.

Qu e ro so li ci tar a V. Exª, Sr. Pre si den te, que en-
ca mi nhe à CAE um re que ri men to para acom pa nhar
essa de ci são, que con si de rei in tem pes ti va por par te
da Se cre ta ria de Di re i tos Eco nô mi cos.

Eram es sas as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te. O Se na do tem que le van tar a voz. Esta mos
aqui ele i tos pelo povo. Te mos que de fen der as em pre -
sas na ci o na is, a exem plo do que ocor reu re cen te -
men te com a Ambev, com a Ford, com a McDo nald’s,
com to das elas, que abu sa ram dos con tra tos, para,
em se gui da, co lo ca rem na rua da amar gu ra em pre -
sas na ci o na is, que in ves ti ram por mais de qua ren ta
anos.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te, com mu i to or gu lho, a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
ape nas ao Se na dor Ca sil do Mal da ner que seja bre ve
em seu apar te, por que o tem po do ora dor já se es go -
tou.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se rei
bre ve, Sr. Pre si den te. Ape nas pre ten do as so ci ar-me à
pre o cu pa ção de V. Exª, Se na dor Lind berg Cury, com
re la ção às ques tões na ci o na is. A pre o cu pa ção se es-
ten de a to dos nós, no Bra sil in te i ro, com re la ção a es-
sas pes so as que se sen tem par tí ci pes nas con ces si -
o ná ri as, nas dis tri bu i do ras, que ves tem a ca mi sa des-
sas mon ta do ras. Em suma, elas dão suas vi das a es-
sas em pre sas, que vêm de pai para fi lho e che gam
aos ne tos. Enfim, são ge ra ções que co mun gam do
mes mo pen sa men to, pro cu ram fa zer cor re ções, fa zer
o me lhor para aten der bem ao cli en te, ou seja, a pon-
ta fi nal. Estão di u tur na men te co mun gan do das ale gri -
as e das do res da mon ta do ra, bem como das ale gri as
e das do res dos con su mi do res. Mu i tas ve zes, es sas
em pre sas que ofe re cem mão-de-obra fi cam ao léu,
jo ga das ao tem po, de po is de se de di ca rem, de cor po
e alma, por toda uma vida, a uma ati vi da de. Cre io que
essa co mu nhão, essa par ti ci pa ção não pode ser rom-
pi da sem mais nem me nos. V. Exª ape la para o Cade,
para que te nha cu i da do em re la ção a esse as sun to.
Cum pri men to V. Exª pela luta que tra va. Não é de hoje
que V. Exª ex ter na essa pre o cu pa ção em re la ção às
mon ta do ras, às dis tri bu i do ras e a to dos os de ma is se-
to res da vida na ci o nal, para que não se mon tem car-
téis, com o abu so, em fun ção dis so, do con su mi dor fi-
nal. E, afi nal de con tas, es ta mos aqui para pro te -
gê-los.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ca sil do Mal da ner, agra de ço o apar te de V. Exª, que é
um Se na dor de sen ti men tos na ci o na lis tas. To das as
ve zes em que as so mei a esta tri bu na para de fen der
as em pre sas na ci o na is, V. Exª ofe re ceu sua pa la vra
de for ça em de fe sa des sas em pre sas. V. Exª re pre -
sen ta um Esta do im por tan tís si mo no con tex to na ci o -
nal, e, por isso, o pro nun ci a men to de V. Exª é mu i to
sig ni fi ca ti vo para to das es sas em pre sas aqui ci ta das
em ní vel na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, como Lí der,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, o Exce len tís si mo Se nhor Pre-
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si den te da Re pú bli ca en via a esta Casa, por meu in-
ter mé dio, uma car ta, que pas so a ler:

Esti ma do Se na dor Artur da Tá vo la, en-
vio-lhe esta car ta, com cer to atra so, para fe-
li ci tá-lo pela res pos ta que deu ao dis cur so
do Se na dor Sar ney so bre os acon te ci men -
tos re cen tes.

Como eu es ta va no ex te ri or, em vi si ta
ao Chi le, só re cen te men te pude ver o ví deo
que re gis tra seu dis cur so. Admi rá vel pela
com pos tu ra, cal ma e ar gu men ta ção ir re tor -
quí vel ao mos trar ab so lu ta isen ção do Go-
ver no nos epi só di os que an te ce de ram a in-
ves ti ga ção na em pre sa Lu nus, no seu de-
sen vol vi men to e nas ações pos te ri o res.

Gos tei tam bém da cor re ção com a
qual foi tra ta do o Se na dor Sar ney, não só
como pai ma go a do, es cri tor, ima gi no so e
ad mi ra do, ho mem hoje pre o cu pa do com a
de mo cra cia. Gra ças a Deus, por es for ço
nos so e prá ti ca de toda a vida de mu i tos de
nós, a de mo cra cia está en ra i za da no Bra sil
e não so fre rá aba los fora da ima gi na ção.

Sem qual quer âni mo po lê mi co com o
Se na dor Sar ney, com quem te nho man ti do
re la ções cor di a is e, de mi nha par te, de ami-
za de, mas para o re gis tro nos Ana is des sa
Casa, pre ci so pres tar-lhe al guns es cla re ci -
men tos.

Ao iní cio de seu dis cur so, o Se na dor
Sar ney diz: ”Não é no vi da de que as cam pa -
nhas po lí ti cas são fe i tas de do a ções. O Se na -
dor Anto nio Car los con ta como tes te mu nha,
so bre a me mó ria de seu gran de fi lho, Luís
Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 1994, o Se-
na dor Andra de Vi e i ra en tre gar 5 mi lhões,
hoje, atu a li za dos, 10 mi lhões como con tri bu i -
ção à pré-cam pa nha do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, com a pre sen ça do can di da to“.

Te nho a cer te za de que, vivo es ti ves -
se, Luís Edu ar do, ve raz como era, avi va ria a
me mó ria do pai, pois nem ele, Luís Edu ar -
do, que en tão se ati nha aos as pec tos po lí ti -
cos da cam pa nha, nem seu pai, que à épo-
ca, Go ver na dor da Ba hia, man ti nha re la -
ções ce ri mo ni o sas co mi go, par ti ci pa ram de
en con tros re la ti vos à ob ten ção de re cur sos
para a cam pa nha.

O ex-Se na dor Andra de Vi e i ra (este
sim, ati vo par ti ci pan te da mi nha cam pa nha,
a quem devo ter-se de ci di do fran ca men te por

mi nha can di da tu ra, mas que tam pou co par ti -
ci pou do co mi tê fi nan ce i ro) ne gou os epi só di -
os re fe ri dos pelo ex-Se na dor da Ba hia (ane xo 
en vio re pro du ção de sua en tre vis ta).

Em duas en tre vis tas (ane xas) do
ex-Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, há
in for ma ções con tra di tó ri as. Numa, alu de a
ca i xa dois. Na ou tra, a Má rio Ker tész, diz:
”Não pos so ga ran tir que en trou no ca i xa
dois. Assis ti ele de cla rar etc.“

Ou tro pon to que de se jo re pa rar diz
res pe i to à Co si pa. A car ta que pedi ao en tão 
Pre si den te Sar ney e que ele, com cor re ção,
me en vi ou de cor reu de uma in fâ mia. Um im-
por tan te po lí ti co de São Pa u lo dis se ra, à
épo ca, aos jor na is ter ou vi do do Pre si den te
ha ver sido eu be ne fi ci a do pela ad mi nis tra -
ção da Co si pa, no Go ver no Mon to ro, cu jos
di re to res te ri am sido in di ca dos por mim.

Duas in ver da des. Uma, o Pre si den te
José Sar ney não afir ma ria tal dis pa ra te.
Pedi-lhe, pois, uma de cla ra ção es cla re ce do -
ra da ver da de. Ou tra, não tive qual quer in-
fluên cia na de sig na ção da que la di re to ria e
não me be ne fi ci ei de ne nhum de seus atos.
Escla re ça-se que o pro ces so mo vi do con tra
um ato da que la di re to ria da Co si pa ter mi nou 
com a ab sol vi ção dos in di ci a dos.

Per doe-me, Se na dor, in co mo dá-lo com
es tes por me no res. Mas, como li na im pren -
sa que meu si lên cio di an te das in si nu a ções
do ex-Se na dor re pe ti das pelo atu al, im pli ca -
ria anuên cia, peço-lhe que re gis tre – re pi to,
sem âni mo de po lê mi ca – es tes es cla re ci -
men tos, a bem da ver da de his tó ri ca.

Cum pri men tan do-o, uma vez mais ,
com o abra ço gra to e ami go.

Fer nan do Hen ri que Car do so.
Pre si den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil.

Essa, Sr. Pre si den te, é a co mu ni ca ção que de-
se ja va fa zer à Casa, e a en ca mi nho à Mesa para
pu bli ca ção, de vez que ela se di ri ge a todo cor po de
Se na do res da Re pú bli ca.

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

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR ARTUR DA
TÁVOLA EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung por ces são do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – 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, ocor reu on tem
mais um epi só dio na guer ra in ter na ci o nal em tor no do
aço.

A União Eu ro péia anun ci ou a ado ção de me di -
das pro te ci o nis tas aos seus mer ca dos, im pon do ta ri -
fas de até 26% so bre as im por ta ções que ul tra pas sa -
rem 11 mi lhões de to ne la das mé tri cas de aço por ano.
Fi cou cla ro que es ta mos di an te de uma re a ção di re ta
à de ci são do Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
Bush, di vul ga da no úl ti mo dia 5 de mar ço, de im por
sal va guar das às im por ta ções ame ri ca nas do pro du to. 
As me di das to ma das pela Casa Bran ca de sen ca de a -
ram, como era pre vi sí vel, uma de sor ga ni za ção, uma
con vul são nas re la ções do co mér cio in ter na ci o nal do
aço.

O fe cha men to do mer ca do ame ri ca no ge rou um
efe i to do mi nó que está acar re tan do au men to do pro-
te ci o nis mo em di ver sos pa í ses e po de rá oca si o nar o
sur gi men to de uma con cor rên cia pre da tó ria no ce ná -
rio in ter na ci o nal, em fun ção do re pen ti no ex ces so de
ofer ta mun di al do pro du to.

Hoje mes mo, Sr. Pre si den te, O Glo bo in for ma
que “Ca na dá, Mé xi co e Ta i lân dia es tu dam er guer bar-
re i ras se cons ta ta rem que o des vio de co mér cio pro-
vo ca do pe los ame ri ca nos pode afe tá-los, e a Ma lá sia
já su biu de 10% para 50%“ – re pi to, de 10% para 50%
– ”a ta ri fa so bre o aço im por ta do”.

As es ti ma ti vas ini ci a is do se tor si de rúr gi co in di -
cam que o Bra sil de i xa rá de ex por tar cer ca de
US$280 mi lhões com as me di das ba i xa das pelo go-
ver no ame ri ca no – isso em re la ção às atu a is res tri -
ções, pois já so mos ví ti mas de res tri ções an te ri o res.
Ain da não há pre vi sões do quan to per de re mos com
as nor mas anun ci a das pela União Eu ro péia, que di-
vul gou, on tem, uma lis ta de 15 ca te go ri as de pro du -
tos si de rúr gi cos que so fre rão res tri ções à im por ta ção.

O Bra sil foi atin gi do em duas ca te go ri as: fo lhas
de aço para em ba la gens e bar ras e per fis de aço-liga,
que en glo bam 30 pro du tos es pe cí fi cos, re pre sen tan -
do apro xi ma da men te US$60 mi lhões/ano das nos sas 
ex por ta ções para a Eu ro pa. Esses gru pos so fre rão
ta ri fas que va ri am en tre 14,9% e 26% para im por ta -
ções su pe ri o res às co tas an te ri or men te ci ta das.

O Ita ma raty re a giu às me di das eu ro péi as, di vul -
gan do uma nota na qual ava lia que a de ci são to ma da

acres cen ta um gra ve fa tor de dis tor ção na cri se in ter -
na ci o nal do aço.

Está pre vis to para hoje – cre io que está ocor ren -
do nes te mo men to, Sr. Pre si den te – um de ba te na Câ-
ma ra de Co mér cio Exte ri or (Ca mex) em tor no da pro-
pos ta da in dús tria na ci o nal de au men tar as ta ri fas de
im por ta ção do aço para até 30%, si tu a das hoje – é
im por tan te di zer isto – numa mé dia de 12%. Esse au-
men to é re i vin di ca do como for ma de res guar dar mos
o mer ca do bra si le i ro de uma pos sí vel in va são de cor -
ren te do ex ces so de ofer ta mun di al de aço, fru to do
pro te ci o nis mo ame ri ca no e, ago ra, la men ta vel men te,
eu ro peu. Quer di zer, em um mun do que avan ça na
cri a ção da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, pa í ses 
se apro pri am do dis cur so do li vre co mér cio, mas pra ti -
cam o ve lho pro te ci o nis mo de todo o sem pre para ga-
ran tir mu i tas ve zes plan tas in dus tri a is atra sa das tec-
no lo gi ca men te, e as sim por di an te. ”Faça o que eu
digo, mas não faça o que faço“.

Re cen te men te – fiz re gis tro des ta de ci são da tri-
bu na, que ro re pe tir, até como in cen ti vo ao Go ver no
bra si le i ro, que pre ci sa abrir o olho –, a Ca mex sus-
pen deu o li cen ci a men to au to má ti co para as im por ta -
ções de aço não-la mi na do, como fios de fer ro, ara-
mes, te las, ver ga lhões, e, numa ope ra ção con jun ta
com a Re ce i ta Fe de ral, au men tou o ri gor na fis ca li za -
ção ao aço im por ta do. Já fiz este re gis tro e o faço no-
va men te para apo i ar es tas e ou tras me di das que re i -
vin di ca rei pos te ri or men te no meu pro nun ci a men to.

Di re ta ou in di re ta men te, pela per da de mer ca -
dos já con quis ta dos ou por con quis tar – por que es ta -
mos sen do bar ra dos nes sa pos si bi li da de –, o Bra sil
fica con si de ra vel men te pre ju di ca do com essa ver da -
de i ra es ca la da mun di al do pro te ci o nis mo. Pre ci sa -
mos re a gir com ra pi dez, com fir me za, com com pe tên -
cia, com bom-sen so, ten do a di men são do nos so ta-
ma nho no con tex to do co mér cio mun di al. Nin guém
está aqui pe din do, re i vin di can do ou de fen den do me-
di das in sen sa tas, mas te mos que agir com ra pi dez e
com fir me za.

Os pro du tos si de rúr gi cos – e é im por tan te di zer
isto da tri bu na do Se na do – es tão em ter ce i ro lu gar na
nos sa pa u ta de ex por ta ção e são os pri me i ros em ter-
mos de ge ra ção lí qui da de di vi sas. Ape nas para dar
um exem plo, a Embra er hoje tem um peso enor me na
nos sa pa u ta de ex por ta ção, mas não gera uma re ce i -
ta lí qui da de di vi sas, por que, para fa bri car o avião, im-
por ta mu i tos com po nen tes; e o se tor si de rúr gi co, não,
o se tor si de rúr gi co usa o nos so mi né rio de fer ro, cuja
qua li da de é mu i to me lhor, por exem plo, do que o mi-
né rio usa do pela si de rur gia ame ri ca na. 
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A com pe ti ti vi da de bra si le i ra no se tor foi con se -
qüên cia de uma pro fun da e do lo ro sa re es tru tu ra ção
pro du ti va, que se ini ci ou com a pri va ti za ção de em-
pre sas es ta ta is e que con tou ain da com o apor te de
in ves ti men tos de mais de US$10 bi lhões ao lon go da
úl ti ma dé ca da. Não nos for ta le ce mos por aca so nes-
se se tor, mas por que nos pre pa ra mos para tal – é im-
por tan te dizê-lo –, e isso teve um alto cus to para a so-
ci e da de bra si le i ra. A re es tru tu ra ção do nos so par que
pro du ti vo, vol to a di zer, teve um alto cus to para a so ci -
e da de bra si le i ra, so bre tu do para aque les ci da dãos e
ci da dãs que per de ram seus em pre gos. Cabe-nos,
por tan to, de fen der o ter re no con quis ta do e se quer co-
gi tar qual quer re tro ces so nes se as pec to, pois, des sa
ma ne i ra, no vos pos tos de tra ba lho po de rão ser cri a -
dos em com pen sa ção àque les fe cha dos no mo men to
da re es tru tu ra ção do por que si de rúr gi co na ci o nal.

Te nho mu i to res pe i to pelo Mi nis tro da Fa zen da.
Po rém, que ro re gis trar a mi nha es tra nhe za com a po-
si ção de S. Exª o Mi nis tro Pe dro Ma lan, ao de fen der o
fato de que, an tes de to mar me di das, o Go ver no bra-
si le i ro deve ava li ar a pos si bi li da de de su ces so nos re-
cur sos à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Num ar ti go in ti tu la do ”Pas so Atrás“, pu bli ca do
na edi ção de on tem do jor nal O Esta do de S. Pa u lo, o
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, cri ti ca
a de ci são ame ri ca na que deu iní cio à guer ra do aço e
de fen de a li nha do Go ver no bra si le i ro para en fren tar a
ques tão. Com bi nan do fir me za, na mi nha opi nião, e
prag ma tis mo, o Go ver no, ao mes mo tem po em que
man tém aber ta a via de ne go ci a ções, de for ma a evi-
tar qual quer in ter rup ção adi ci o nal ao flu xo de ex por -
ta ções bra si le i ras, não des car ta a hi pó te se de en trar
com o pe di do de com pen sa ções jun to à OMC. Cre io
que não deve des car tar – e vou fa lar so bre isso mais à
fren te -, mu i to pelo con trá rio, deve fazê-lo até para de-
ba ter o prin cí pio, para co lo car-se na de fe sa do prin cí -
pio.

Ci tan do Cal de rón de la Bar ca, que di zia que o
va lor é fi lho da pru dên cia e não da te me ri da de, o Mi-
nis tro La fer afir ma que ”quan do as cir cuns tân ci as o
re co men da rem, não nos fur ta re mos a ex plo rar a via
da ne go ci a ção bi la te ral. Atra vés do diá lo go“ – diz o
Mi nis tro em seu ar ti go –”, con se gui mos re ver ter, no
ano pas sa do, o em bar go do Ca na dá con tra a car ne
bra si le i ra, mu i to mais ra pi da men te“ – e con cor do –
”do que te ria sido pos sí vel na OMC. Com a mes ma
se re ni da de e com a mes ma de ter mi na ção, con ti nu a -
re mos a bus car as me lho res al ter na ti vas para que a
in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra pos sa co lher, no mer-
ca do ex ter no, os fru tos de sua com pe tên cia e de seus

es for ços“. São pa la vras do Mi nis tro, que que ro res sal -
tar no meu pro nun ci a men to Sr. Pre si den te.

Há que se sa li en tar a po si ção do Mi nis tro La fer,
que pa re ce es tar mais ci en te da gra vi da de da si tu a -
ção do que o Mi nis tro Ma lan, pois o nos so ob je ti vo
ma i or deve ser o de as se gu rar re sul ta dos prá ti cos
para as nos sas ex por ta ções, dan do uma res pos ta à
al tu ra da si tu a ção cri a da pelo Go ver no Bush e que
co me ça a re fle tir ne ga ti va men te nas re la ções co mer -
ci a is in ter na ci o na is.

É cla ro que o Go ver no bra si le i ro não deve abrir
mão de re cor rer à OMC. Tra ta-se de uma ques tão de
prin cí pi os, por que não po de mos, nes te mo men to gra-
ve, con tri bu ir para o en fra que ci men to de um fó rum le-
gí ti mo em fun ção de me di das ar ca i cas, ul tra pas sa -
das, de um roto pro te ci o nis mo, como as ado ta das pe-
los Esta dos Uni dos e, mais re cen te men te, pela União
Eu ro péia.

É la men tá vel, pois já vi ve mos um pro ble ma gra-
vís si mo no co mér cio de pro du tos agrí co las. O País
sub me teu-se a uma re es tru tu ra ção dura e for te no se-
tor si de rúr gi co e em ou tros se to res da nos sa in dús -
tria, e as sis te, per ple xo, a me di das ab sur das e ul tra -
pas sa das como es sas que es tou cri ti can do, e mais do
que isso, para cujo en fren ta men to peço a fir me za do
Go ver no bra si le i ro. Ontem mes mo, no Insti tu to de Si-
de rur gia, a Drª Ma ria Síl via, o Dr. José Arman do e ou-
tros re pre sen tan tes es ti ve ram em Bra sí lia de ba ten do
com o Go ver no e ten tan do cons tru ir uma agen da de
tra ba lho para en fren tar essa si tu a ção. Mas o Go ver no 
bra si le i ro tam bém deve es ta be le cer re gras de de fe sa
co mer ci al, mes mo que se jam tran si tó ri as, para a de-
fe sa da nos sa eco no mia e para que o nos so mer ca do
não seja in va di do por ofer tas in ter na ci o na is do pro du -
to nes se mo men to de cri se. Será como co lo car ca de -
a do em por ta ar rom ba da e aber ta. Já vi ve mos isso.
De po is que pa í ses co lo ca rem seu ex ces so de pro du -
ção no Nor des te, por exem plo, como já te mos sus pe i -
tas, não te re mos mais pro vi dên ci as a to mar. Qu e ro
aler tar o Go ver no bra si le i ro para isso.

Sr. Pre si den te, a ver da de é que a de ci são eu ro -
péia anun ci a da on tem cri ou um em ba ra ço adi ci o nal
para o Go ver no bra si le i ro. Afi nal, ao re a gir às me di -
das ame ri ca nas, a União Eu ro péia não he si tou em
nos in clu ir en tre as ví ti mas de seu pro te ci o nis mo. Daí
a ne ces si da de de o Go ver no bra si le i ro agir com fir me -
za, com de ter mi na ção, com co ra gem, com prag ma tis -
mo e sem ilu sões.

Re for ço a mi nha po si ção – a po si ção de al guém
que pen sa no País e no seu Esta do, o Espí ri to San to,
onde há uma si de rúr gi ca que é um exem plo para o
Bra sil e um or gu lho para o mun do, em ter mos de qua-
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li da de, de cus to e de pro du ti vi da de, que é a CST – de
que está na hora de o Go ver no bra si le i ro mar car de
for ma mais con tun den te a sua po si ção, com me di das
in ter nas que de fen dam o nos so mer ca do, e ex ter nas,
como as da ques tão da OMC, mos tran do que não en-
tra mos nes se mer ca do de aço para ser mos me ros co-
ad ju van tes. Se fos se para isso, não te ría mos pas sa do 
por uma dura re es tru tu ra ção do se tor. Qu e re mos ser
pro ta go nis tas e, para isso, de ve mos agir com fir me za
até para que o mun do nos tra te como tal.

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 Pe dro Si mon. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por

vin te mi nu tos.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, no dia 9 de abril, a
Co mis são Mis ta de Se gu ran ça, pre si di da pelo Se na -
dor Iris Re zen de, vai ana li sar os pro je tos de lei que
tra tam da im pu ta bi li da de e da inim pu ta bi li da de. Isso
sig ni fi ca que a Co mis são vai ana li sar to dos os pro je -
tos que tra zem como pro pos ta a al te ra ção da ida de
de 18 anos para a con de na ção da que les que co me -
tem cri mes.

Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção de 1988 fi xou a
im pu ta bi li da de pe nal a par tir dos 18 anos, e foi cla ra
ao de ter mi nar a pri o ri da de ab so lu ta para a cri an ça e o
ado les cen te, tan to que cri ou, por meio de lei in fra -
cons ti tu ci o nal, o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen -
te – ECA, que re gu la men tou os pro ce di men tos a se-
rem to ma dos em re la ção aos me no res que co me tem
atos in fra ci o na is.

Uti li zan do re gras das Na ções Uni das na pre ven -
ção e na re pres são, o ECA é con si de ra do uma le gis -
la ção avan ça da. Foi fe liz na cri a ção dos Con se lhos
dos Di re i tos e Con se lhos Tu te la res da Cri an ça e do
Ado les cen te, os qua is, até hoje, pas sa dos mais de
onze anos, ain da não fo ram ins ta la dos ofi ci al men te
na ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. A ope ra ci o na li -
za ção da lei no caso con cre to não tem sido le va da a
sé rio pe las au to ri da des com pe ten tes.

Ado tan do nor mas do nos so Có di go Pe nal, a
Cons ti tu i ção es ta be le ceu a pre sun ção ab so lu ta da
inim pu ta bi li da de para os me no res de 18 anos. Nes se
caso, o ado les cen te não co me te cri me ou con tra ven -
ção pe nal, mas ato in fra ci o nal.

Sr. Pre si den te, ape sar da cla re za do tex to cons-
ti tu ci o nal, o de ba te con ti nua e há al guns pro je tos de

lei que pre vê em a re du ção da ida de para 16 anos; ou-
tros, para 13 e até para 11 anos.

É cla ro que te mos que ob ser var o que está
acon te cen do no mun do. Em 0,5% dos pa í ses, a ida de 
es ta be le ci da é de 14 anos; em 8%, 15 anos; em 13%,
16 anos; em 19%, 17 anos; e na ma i o ria, 55%, é igual
ao Bra sil, 18 anos. Há ain da aque les que es ta be le -
cem a ida de de 21 anos, como o Chi le e a Su é cia.

Sr. Pre si den te, tra go esse as sun to por que par ti -
ci pei de um se mi ná rio or ga ni za do pelo Mi nis té rio Pú-
bli co do Pa ra ná e re ce bi do Dr. Olím pio Soto Ma i or,
ex-Pro cu ra dor de Jus ti ça da que le Esta do e uma das
ma i o res au to ri da des do Bra sil no as sun to, um do cu -
men to que tem como tí tu lo: ”Sim à Ga ran tia para a
Infân cia e a Ju ven tu de do Exer cí cio dos Di re i tos Ele-
men ta res da Pes soa Hu ma na, e Não à Di mi nu i ção da
Impu ta bi li da de Pe nal“. É um as sun to po lê mi co.

Na que le mes mo se mi ná rio – e vejo aqui o Pre si -
den te da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, Se-
na dor Iris Re zen de –, foi lida uma pes qui sa do Vox
Po pu li que me de i xou mu i to pre o cu pa do. Ela cons ta ta 
que 88% da po pu la ção de fen dem a re du ção da ma i o -
ri da de pe nal para 16 anos e ape nas 9% são con trá ri -
os a ela. Isso se ve ri fi ca em fun ção de a vi o lên cia ur-
ba na es tar sen do a ma i or pre o cu pa ção dos bra si le i -
ros, se gun do cons ta ta ção da mes ma pes qui sa.
Enquan to a vi o lên cia ur ba na é a ma i or pre o cu pa ção
para 62% dos bra si le i ros, o de sem pre go caiu para
cer ca de 20%. Há um ano, o de sem pre go apa re cia
em pri me i ro lu gar nas pes qui sas, Se na dor Iris Re zen -
de, V. Exª que tem a res pon sa bi li da de de pre si dir a
Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca. Hoje, 62% di-
zem que a vi o lên cia ur ba na e a vi o lên cia ur ba na e a
in se gu ran ça são a ma i or pre o cu pa ção do povo bra si -
le i ro.

Qu an do se vê, na mes ma pes qui sa, que 88%
das pes so as são fa vo rá ve is a que se re du za para 16
anos a ida de para con de na ção cri mi nal, fi ca mos pre-
o cu pa dos. Te mos que ana li sar isso le van do em con ta
uma fra se que eu gos ta ria de de i xar para re fle xão do
Pre si den te da Co mis são Espe ci al de  Se gu ran ça do
Se na do e de to dos os Srs. Se na do res,  dita pelo Pro-
cu ra dor de Jus ti ça do Pa ra ná, Olím pio de Sá Sou to
Ma i or. Esta fra se, para mim, de fi ne bem a li nha que
de ve mos ado tar para dis cu tir esse as sun to. Diz S. Exª
: ”Nós não po de mos se pa rar a re a li da de so ci al da
Jus ti ça. A re a li da de so ci al e a Jus ti ça de vem es tar
pre sen tes em to dos os mo men tos da vida do Di re i to“. 

Ao ana li sar pro je tos de lei que ten tam im pu tar a
pena de cri me aos me no res de 18 anos, ba i xan do a
ida de para 16 anos, de ve mos le var em con ta que os
da dos do IBGE nos co lo cam di an te de uma dura re a li -
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da de, qual seja, a de que cin qüen ta e qua tro mi lhões
de pes so as, no Bra sil, vi vem com uma ren da men sal
me nor do que meio sa lá rio mí ni mo – aliás, es ses da-
dos já fo ram re pe ti das ve zes ci ta dos aqui -, por tan to,
aba i xo da li nha da mi sé ria. Cer ca de 45% des ses bra-
si le i ros têm me nos de 15 anos. Tra tar-se-ia, en tão, de
exi gir de uma po pu la ção que an tes dos 15 anos não
al can ça os di re i tos so ci a is e de ci da da nia que te nha,
ao com ple tar 16 anos, as mes mas con di ções quem
têm os que já vi ve ram a vida de dis cer nir so bre as ili ci -
tu des da qui lo. Não se tra ta ape nas da ques tão do dis-
cer ni men to, por que até o pró prio Pro cu ra dor de Jus ti -
ça do Pa ra ná, diz que, às ve zes, uma cri an ça de 10 a
12 anos já tem a ca pa ci da de de dis cer nir. Mas é ne-
ces sá rio jul gar ou tros fa to res, os qua is co me çam exa-
ta men te na es tra ti fi ca ção so ci al, onde vive a ma i o ria
da que les que têm ida de in fe ri or a 15 anos e que,
quan do com ple tam os 16 anos, não en con tram am bi -
en te ade qua do para en ca mi nha rem-se na vida den tro 
da qui lo que se exi ge de um ci da dão de fato.

O pri me i ro pro ble ma que en fren tam é a fal ta de
em pre go ou a con se qüên cia de cur sa rem não ape nas 
o en si no re gu lar, mas um cur so pro fis si o na li zan te.
Hoje é qua se zero a pos si bi li da de de um jo vem de 16
anos es tar, mes mo na con di ção de apren diz, em pre -
ga do, qua li fi can do-se em um cur so pro fis si o na li zan te. 
É cla ro que nes se am bi en te exis tem fa to res que in ter -
fe rem, prin ci pal men te quan do o in di ví duo está for-
man do a sua per so na li da de, qual seja, o de ser in flu -
en ci a do pelo meio. E, ao ser in flu en ci a do pelo meio,
se des via do ca mi nho que que re mos que a ju ven tu de
siga.

No en tan to, quan do se co lo ca a pro pos ta – es-
tou par ti ci pan do dos de ba tes da Co mis são Mis ta – às
ve zes é im pos sí vel es tar mos ali pre sen tes, por que
es ta mos em ho rá ri os de re u niões de Co mis sões Per-
ma nen tes. Acom pa nho os de ba tes pela TV Se na do,
em meu ga bi ne te, leio os re la tó ri os, e vejo que há,
sim, uma ten dên cia de as pes so as pre ten de rem duas
co i sas: pri me i ro, au men tar o ri gor das pe nas para os
cri mi no sos aci ma de 18 anos, o con tra ria a ten dên cia
mun di al, que é exa ta men te bus car a res so ci a li za ção
da que les cri mi no sos. 

Há um ou tro fa tor que nos pre o cu pa, afo ra essa
pro pos ta de re du ção da pena para 16 anos. Tra ta-se
do sis te ma pe ni ten ciá rio. Não dá para dis cu tir o pro-
ble ma de se gu ran ça na ci o nal sem dis cu tir o sis te ma
pe ni ten ciá rio bra si le i ro, que é um caos. O in di ví duo
que cai ali di fi cil men te en con tra rá con di ções de res-
so ci a li za ção, de re in te gra ção à so ci e da de, por que lá
en con tra rá um am bi en te onde a for ma ção prin ci pal é
para o cri me, em que a re a ção que se apren de é a vi o -

lên cia a qual quer ato que con tra ria o de se jo da que les
que es tão ali pre sos. Então, co lo car jo vens ado les -
cen tes no sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro é con de -
ná-los, com cer te za, a se trans for ma rem para sem pre 
em cri mi no sos. 

De ba ti esse as sun to com Pro mo to res Pú bli cos
e S. Exªs se mos tra ram ex tre ma men te pre o cu pa dos.
Ana li sam S. Exªs in clu si ve um ou tro fato: te mos 170
mil pre sos no Bra sil em um sis te ma pe ni ten ciá rio em
que não há va gas para 100 mil. Por tan to, já te mos um
ex ce den te de qua se 50% da que les que es tão pre sos.
Além dis so, há mais de 300 mil man da dos ju di ci a is
com de cre ta ção de pri são que não fo ram cum pri dos
exa ta men te por que fal ta es pa ço nas pe ni ten ciá ri as.
Então, é de se per gun tar àque les que de fen dem a re-
du ção para 16 anos: onde pre ten dem co lo car os jo-
vens para que eles re ce bam a res so ci a li za ção ne ces -
sá ria? Ao se pren der um jo vem de 16 a 18 anos, o que
se pre ten de, acre di to, é que ele seja re in te gra do à so-
ci e da de para que te nha as opor tu ni da des de de sem -
pe nhar nela uma pro fis são, para ser um ci da dão de
fato. Só que, no sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro como
se en con tra hoje, isso é com ple ta men te im pos sí vel
para o adul to. Ima gi nem, en tão, para o jo vem que,
como dis se, so fre a in fluên cia do meio, até por que
está for man do a sua per so na li da de e por que tem a
ten dên cia de as su mir o com por ta men to da que les que
con vi vem com ele. E, se es ta mos fa lan do em pren der
um jo vem nes sa ida de, te mos que ter co nhe ci men to
de que o es ta mos con de nan do à mar gi na li da de per-
ma nen te.

De ou tro lado, o ECA, o Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te, de fen de – é bom que nós, que va mos
apro var a le gis la ção, sa i ba mos – ”a cons tru ção de pe-
que nas uni da des de in ter na ção, fis ca li za das pelo Mi-
nis té rio Pú bli co com um cor po téc ni co qua li fi ca do,
per mi tin do a re a li za ção de ati vi da des ex ter nas, con-
tem plan do a pos si bi li da de de re in ser ção no sis te ma
edu ca ci o nal, aces so ao mer ca do de tra ba lho etc, en-
fim, bus can do es ta be le cer um novo pro je to de vida
para o ado les cen te em con fli to com a lei. Se não op-
tar mos por isso, va mos es co lher pela res pos ta do Di-
re i to Pe nal em que o ado les cen te de 16 a 18 anos vai
ser mais um no nú me ro do con tex to da su per po pu la -
ção car ce rá ria com a pro mis cu i da de que lhe é ine ren -
te ou na ci fra dos 300 mil man da dos de pri são não
cum pri dos para sua sor te e da pró pria so ci e da de,
por que, con ve nha mos, é me nos ruim que ele fi que
em li ber da de sem a exe cu ção da res pec ti va pena do
que ve nha a in te grar o fa li do sis te ma pe ni ten ciá rio
bra si le i ro“.
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Esse é o tre cho do tex to que es cre veu o Pro cu -
ra dor de Jus ti ça do Pa ra ná, Olím pio de Sá Sou to Ma i -
or. Como não sou es pe ci a lis ta no as sun to, es tou aqui
ape nas cum prin do para com o meu de ver de Se na dor 
que vai vo tar a ma té ria, que está es tu dan do as te ses
le van ta das por pes so as res pon sá ve is e es pe ci a li da -
des do as sun to, para que, ba se a dos nes sas tese,
pos sa mos de ci dir a nos sa po si ção, que já es tou ma ni -
fes tan do de an te mão: vo ta rei con tra qual quer ten ta ti -
va de se re du zir a ida de pe nal de 18 anos para 16
anos, por que ela ca mi nha na con tra mão de tudo o
que tem sido fe i to no mun do. Aliás, a de ci são ado ta da
pe los Esta dos Uni dos de re du zir a ida de pe nal tri pli -
cou o nú me ro de cri mes co me ti dos pe los jo vens nes-
sa fa i xa de ida de. E mais do que isso: os da dos que
são re ve la dos em to dos os se mi ná ri os e en con tros in-
ter na ci o na is re ve lam que, ao con trá rio do que se di-
vul ga, nes sa fa i xa de ida de, os jo vens são mu i to mais
ví ti mas do que pra ti can tes do cri me; pra ti cam ape nas
10% dos cri mes. E, na ver da de, para cada cri me que
pra ti cam, qua tro jo vens são as sas si na dos, de mons -
tran do exa ta men te que são mais ví ti mas do que pra ti -
can tes do cri me.

É cla ro que não es tou de fen den do aqui que eles
fi quem im pu nes. De for ma ne nhu ma. De fen do aqui é
o que está no Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te –
aliás, to das as ci da des bra si le i ras já de ve ri am ter as-
su mi do e co lo ca do em prá ti ca – que é a cons tru ção
de pe que nas uni da des para a res so ci a li za ção, dan do
a opor tu ni da de de es ses jo vens pa ga rem pela in fra -
ção pra ti ca da, mas te rem a opor tu ni da de de se rem
re in te gra dos à so ci e da de.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con-
ce do o apar te, com mu i ta hon ra, ao Se na dor Ro meu
Tuma, esse, sim, um es pe ci a lis ta no as sun to de que
tra to aqui como le i go.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Não, Se na dor
Osmar Dias. Pen so que eu nem de ve ria in ter rom -
pê-lo, por se tra tar de um as sun to de li ca do e tam bém
pelo fato de V. Exª es tar se ba se an do na le i tu ra da-
que les que re al men te es tu dam o pro ble ma – tan to
que fez a le i tu ra de al guns do cu men tos. Infe liz men te,
não pre sen ci ei o co me ço de seu dis cur so. Eu o es ta va 
ou vin do do rá dio do car ro, pois fui a uma re u nião.
Con tu do, che guei a tem po de re fe rir-me ao as sun to
que V. Exª traz à tri bu na, por con si de rá-lo de gran de
im por tân cia. Vi ve mos uma re a li da de que nin guém
pode ig no rar, ou seja, o cres ci men to da cri mi na li da de
en vol ven do me no res de 18 anos, que vem numa ca-
mi nha da bas tan te acen tu a da. Pro va vel men te, como

ex pli ca V. Exª, isso se deve à fal ta de se pa ra ção en tre
o me nor in fra tor e os ma i o res que pra ti cam de li tos
usan do, mu i tas ve zes, a mão-de-obra do me nor. A
tese da se pa ra ção dos in fra to res, da cons tru ção de
pe que nos ins ti tu tos de re cu pe ra ção do me nor é da
ma i or im por tân cia, pois não pos so acre di tar que um
me ni no de 8, 10, 12, 15 anos não seja re cu pe rá vel,
como um mar gi nal de 20, 30 anos, que já pra ti cou du-
zen tos cri mes. Ti ve mos, até há pou co tem po, em São
Pa u lo, um de pó si to de pre sos – a Fe bem, onde ha via
uma gran de pro mis cu i da de e den tro do qual ocor ria
até mes mo a prá ti ca de cri mes. A se pa ra ção não se-
ria só por pe que nos ins ti tu tos, mas ha ve ria a pró pria
se pa ra ção fí si ca dos pre sos, de pen den do do ní vel de
pe ri cu lo si da de que re pre sen tam para os me no res.
Esse en vol vi men to di re to de um me nor in fra tor que já
pra ti cou vá ri os cri mes com ou tros que es tão na ini ci a -
ção do cri me traz, sem dú vi da al gu ma, uma gran de
di fi cul da de de re cu pe ra ção. Até faço aqui um ape lo ao
Se na dor Iris Re zen de, que tão bem tem con du zi do a
Co mis são Espe ci al, para que esse as sun to seja se-
pa ra do na dis cus são que en vol ve a an gús tia pelo au-
men to da cri mi na li da de, ra zão pela qual foi cri a da a
Co mis são Espe ci al, que já tem ses sen ta dias, pela
de li ca de za do tema. No que se re fe re à di mi nu i ção da
cri mi na li da de na si tu a ção em que nos en con tra mos,
vejo que o pro mo tor tem ab so lu ta ra zão ao de fen der
que não se deve co lo car um me nor em pro mis cu i da -
de com os ma i o res nos pre sí di os ou nos de pó si tos de
pre sos exis ten tes no País. Há de ha ver al guns ins ti tu -
tos edu ca ci o na is que re cu pe rem me no res, dan-
do-lhes opor tu ni da de de es tu do, de prá ti ca de es por -
tes. Assim, pro va vel men te, mes mo que seja uma pe-
que na par ce la de me no res que se re cu pe rem, isso já
será um gran de lu cro. Pen so que não de ve ría mos en-
vol ver a dis cus são nes se am bi en te de an gús tia, de
ter ror que está in se ri do o de ba te em tor no dos pro je -
tos que tra tam da cri mi na li da de co mum. Ao as sun to
”me nor“ de ve ria ser des ti na do um pe río do de dis cus -
são e apro fun da men to. Para isso, po de ría mos tra zer
esse pro mo tor, ou tros mem bros do Ju di ciá rio e es tu -
di o sos do as sun to para dis cu tir o tema, tal vez o in se -
rin do no pró prio Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen -
te ou cri ar uma le gis la ção es pe ci al. De fen do o pon to
de vis ta se gun do o qual, se mis tu rar mos, te re mos
con se qüên ci as mais tar de. Mas não po de mos de i xar
de re co nhe cer que a cri mi na li da de do me nor vem au-
men tan do, e com mu i ta vi o lên cia.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Ro meu Tuma, agra de ço a V. Exª pelo apar te, do
qual po de rei ex tra ir a su ges tão dada por V. Exª, trans-
for man do-a em pro pos ta ao Se na dor Iris Re zen de,
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para que, na re u nião do dia 9, que vai tra tar do as sun -
to, a Co mis são Espe ci al leve em con si de ra ção a ne-
ces si da de de apar tar, de se pa rar esse tema dos ou-
tros. Assim, po de ría mos dis cu tir um tema que é po lê -
mi co. Tal vez seja por de sin for ma ção que as pes so as
es te jam, em sua gran de ma i o ria, de fen den do a re du -
ção da ma i o ri da de pe nal para 16 anos. Há pro je tos
aqui, no Con gres so Na ci o nal, que fa lam em re du ção
para até 11 anos.

Como dis se a V. Exª, não sou es pe ci a lis ta no as-
sun to, mas há um dado que es tou len do e ana li san do, 
que con si de rei in te res san te: o ar gu men to da que les
que de fen dem a ma nu ten ção da ida de de 18 anos é o
de que, nas ci da des onde os Con se lhos fo ram ins ta la -
dos de acor do com a de ter mi na ção do Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te, a re cu pe ra ção dos me no -
res in fra to res che ga a 80% dos ca sos, ou seja, a gran-
de ma i o ria dos jo vens são re cu pe ra dos quan do se
apli ca a eles a pe na li da de ade qua da para a ida de,
num lo cal ade qua do, num am bi en te ade qua do, em
que pos sam re al men te ser tra ta dos como ado les cen -
tes e tra ta dos para a re cu pe ra ção.

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

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con-
ce do o apar te ao Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Agra de ço,
ilus tre Se na dor Osmar Dias, pelo apar te que V. Exª
me con ce de e, ao mes mo tem po, cum pri men to V. Exª
pela opor tu ni da de do tema que traz à dis cus são, nes-
ta tar de, no Se na do Fe de ral. A se gu ran ça pú bli ca, a
re du ção da ida de pe nal são ques tões para as qua is a
so ci e da de bra si le i ra tem vol ta do suas aten ções. É im-
pres si o nan te, eu não cal cu la va que fos se tão acen tu -
a da a aten ção da po pu la ção do País pelo tra ba lho da
Co mis são Mis ta Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca,
cons ti tu í da pe los Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu -
ta dos e do Se na do Fe de ral e pe los Lí de res de Ban ca -
das com as sen to nas duas Ca sas do Con gres so Na-
ci o nal. Fico mu i to fe liz pela pre o cu pa ção de V. Exª, o
que não sur pre en de, por que V. Exª é um dos ho mens
pú bli cos pre o cu pa dos com as ques tões so ci a is, com
as ques tões que re al men te in te res sam à po pu la ção
bra si le i ra. Des de quan do era Se cre tá rio da Agri cul tu -
ra do Go ver no do Pa ra ná, há quan tos anos, V. Exª de-
mons tra va ser um ho mem pú bli co ex tre ma men te res-
pon sá vel. E, a cada dia, sen ti mos a pre o cu pa ção de
V. Exª. E a se gu ran ça pú bli ca hoje, V.Exª bem dis se, é
uma das ques tões que tem me xi do com a sen si bi li da -
de da po pu la ção bra si le i ra. Pes qui sas re cen tes mos-
tra ram que 60%, 70% das po pu la ções dos ma i o res
cen tros ur ba nos do País são pri si o ne i ros em suas

pró pri as ca sas após às 18h, ta ma nha é a in se gu ran -
ça. Os ban di dos es tão ven cen do essa ba ta lha no Bra-
sil. O Esta do tem-se de mons tra do in com pe ten te para
con ter o cri me. As ca u sas são as mais di ver sas. Dis-
cu tin do a ques tão da se gu ran ça pú bli ca, che ga mos à
con clu são de que, em bo ra pa í ses ri cos, pa í ses do
Pri me i ro Mun do, con vi vam com o cri me, in dis cu ti vel -
men te, a mi sé ria, o de sem pre go, a fal ta de en si no a
to das as cri an ças bra si le i ras con tri bui mu i to para isso.
As ca u sas são as mais va ri a das, den tre as qua is, des-
ta co, in dis cu ti vel men te, a im pu ni da de, que in cen ti va a
pes soa de má ín do le, que, con vi ven do mu i tas ve zes
com ele men tos da dos ao cri mes, sen te-se mo ti va da,
por que pre sen cia a im pu ni da de de mu i tos que pra ti -
cam cri mes e se en con tram em li ber da de. Esse é um
dos mo ti vos da im pu ni da de, que exis te por que o Po-
der Ju di ciá rio tra ba lha com uma le gis la ção ob so le ta,
su pe ra da e ar ca i ca, e o Có di go de Pro ces so Pe nal dá
mar gem ao réu de pro cras ti nar uma ação pe nal. Mu i -
tas ve zes, quan do o juiz pro fe re a sen ten ça ou quan-
do se dis põe a dá-la, o cri me já está pres cri to. Con tu -
do, tam bém es tou pre o cu pa do com a ques tão do me-
nor. Pre sen ci ei fa tos em que me no res são au to res de
cri mes ex tre ma men te re pul si vos à po pu la ção. O pró-
prio Esta do de Go iás tem sido pal co des ses cri mes, e
V. Exª par ti ci pou, na Co mis são, da dis cus são so bre o
au men to da pena da que les que uti li zam me no res
para a prá ti ca do cri me. Res pe i to mu i to a po si ção de
V. Exª e de ou tros que li dam, com mu i to cu i da do, com
a ques tão da inim pu ta bi li da de do me nor, mas te nho a
mi nha opi nião. Ape sar dis so, não que ro, em hi pó te se
ne nhu ma, que meu po si ci o na men to como Pre si den te 
da Co mis são in flu en cie os mem bros da Co mis são a
to ma rem ou tro rumo. Enten do que, quan do o le gis la -
dor bra si le i ro con si de rou im pu tá vel o ma i or de 21
anos, re du zin do pos te ri or men te essa ida de para 18
anos, ele ti nha suas ra zões. Na que la épo ca, os me i os 
de co mu ni ca ção eram os mais pre cá ri os. Uma car ta
re me ti da do cen tro do Bra sil para o Rio de Ja ne i ro ou
São Pa u lo de mo ra va 30 dias para che gar ao seu des-
ti no. A di fi cul da de de co mu ni ca ção im pe dia até o de-
sen vol vi men to in te lec tu al das pes so as. Hoje, es ta -
mos vi ven do em ou tro mun do. Toma-se co nhe ci men -
to em se gun dos do que acon te ce num país dis tan te
da Ásia. Em re la ção à co mu ni ca ção in ter na no Bra sil,
é ex tra or di ná rio o pro gres so atu al. Um in di ví duo de 16
anos tem um dis cer ni men to mu i to ma i or e mais pro-
fun do do que o da que le de 21 anos, em 1940. Ele tem
ma i or co nhe ci men to dos fa tos, sen do-lhe mu i to mais
fá cil ar qui te tar os pla nos. Entre tan to, V. Exª tem ra zão: 
não po de mos, mes mo re du zin do a ida de pe nal, pren-
der um jo vem de 16 anos com o au tor de um cri me he-
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di on do, como não é pos sí vel jun tar um ci da dão ou
uma ci da dã, au tor ou au to ra de cri mes le ves, com au-
to res de cri mes he di on dos. Isso por que a ex pe riên cia
nos mos tra que as pes so as mu i tas ve zes são pro du -
tos do meio. Qu an do vive no meio de bons, a pes soa
tor na-se boa; no meio de maus, se não ti ver uma for-
ma ção mu i to es pe ci al, tor na-se um de les. Des sa for-
ma, es tou ab so lu ta men te de acor do com que o Esta-
do re pen se ime di a ta men te a po lí ti ca car ce rá ria no
Bra sil, por que não pode con ti nu ar como está. As pe ni -
ten ciá ri as não têm pro por ci o na do a res so ci a li za ção
de nin guém, quan do sa be mos que mu i tas ve zes o
con de na do pre ci sa não de ser res so ci a li za do, mas,
sim, so ci a li za do, por que no am bi en te em que vi via
não ti nha con ta to com o mun do so ci al. Por tan to, cum-
pri men to V. Exª pelo tema tra zi do à dis cus são, nes ta
tar de, no Se na do Fe de ral, e, aten den do à pre o cu pa -
ção do Se na dor Ro meu Tuma e de V. Exª, mar ca re -
mos uma re u nião es pe ci al  em bo ra o nos so tem po de
tra ba lho seja mu i to pe que no, ago ra no dia 16 se en-
cer ra o pra zo da Co mis são , para que o tema seja me-
lhor dis cu ti do, a fim de que bus que mos o acer to. Não
que ro que pre va le ça mi nha po si ção e sei que V. Exª
tam bém não quer que pre va le ça a sua, se por ven tu ra
sur gir ou tra que con si de re mos seja a ver da de i ra, a
me lhor, a que o Con gres so Na ci o nal deve ado tar.
Cum pri men to V. Exª por essa pre o cu pa ção, re al men -
te dig na de um le gis la dor in te res sa do pe las ques tões
im por tan tes que afli gem a nos sa so ci e da de.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri-
ga do, Se na dor Iris Re zen de.

Tal vez a nos sa di ver gên cia não es te ja no mé ri to, 
mas, sim, na cir cuns tân cia que en vol ve o mé ri to. O
que es tou di zen do é mais ou me nos o que V. Exª aca-
ba de di zer, ou seja, no atu al sis te ma pe ni ten ciá rio, é
im pos sí vel pren der um jo vem en tre 16 e 18 anos e es-
pe rar que se re in te gre da que le am bi en te à so ci e da de. 
Se um adul to as si mi la o que ocor re no am bi en te onde
vive, quan to mais um ado les cen te em for ma ção? É
cla ro que ele vai as su mir os há bi tos e os cos tu mes
da que les que es tão ali pre sos por que são cri mi no sos
e terá uma es co la para ser tam bém um cri mi no so.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Vou

en cer rar, Sr. Pre si den te, uti li zan do es tes mi nu tos fi na -
is só para fir mar meu pon to de vis ta em re la ção à ob-
ser va ção fe i ta pelo Se na dor Iris Re zen de.

Se ti vés se mos um sis te ma pe ni ten ciá rio que co-
lo cas se cri mi no sos de cri mes he di on dos ou de cri-
mes le ves de um lado e os jo vens, de ou tro lado, eu
tam bém de fen de ria a di mi nu i ção da ida de pe nal. Mas,
hoje, o que de fen do é que, com esse sis te ma pe ni ten -

ciá rio bra si le i ro, não há como alo jar os jo vens e es pe -
rar que se res so ci a li zem, que vol tem a ser ci da dãos,
ou até que se jam ci da dãos, por que nun ca ti ve ram
opor tu ni da de de o se rem an te ri or men te.

Nes te sis te ma  que é do Bra sil e não da Su í ça
ou da Fran ça , de fen do que, por en quan to, man te nha -
mos a im pu ta bi li da de aos 18 anos, para que haja es-
pe ran ça de re cu pe ra ção des ses jo vens que co me tem 
cri mes, me di an te a cons tru ção de uni da des de re cu -
pe ra ção que edu quem ou re e du quem es ses jo vens.

É a po si ção de al guém que não fez Di re i to, mas
que está es tu dan do o as sun to com mu i ta aten ção,
pela im por tân cia que re pre sen ta no mo men to atu al.

Obri ga do, Se na dor Iris Re zen de e Sr. Pre si den -
te.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – De sis to de

usar da pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -

i ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -

ner. (Pa u sa.)
Antes de dar a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e -

lho, que ro co mu ni car a esta Casa que, em ra zão da
au sên cia de quo rum su fi ci en te para vo ta ção, não ha-
ve rá Ordem do Dia.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção fica adi a da por fal ta de quo rum:

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2002
(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 103, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di ciá ria, Espe ci -
a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes so -
al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter-
ri tó ri os, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Bel lo Par ga.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2002

(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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au to ria do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is 
de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, 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 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001, na Casa de
Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra -
men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor Luiz Otá vio).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2002
(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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei

nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce 
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Edu-
ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 110, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra -
ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 145, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia da à ope ra -
ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
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Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID. (Fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro,
Pe que nas e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 7 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como
re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre 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, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 8 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º
da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, em aten di men to ao dis pos to no art. 52, VI e IX, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 9 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001

 (Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma 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 27, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta
ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran-
si tó ri as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção 
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da
Ba cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,

de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º
e acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas
e a ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria
de con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de
2000, e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por
fal ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men -
to da que la ses são.
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– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000 (Tra mi tan do em con jun to com

as Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

 (Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à

Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1, que se en con tra tran can do a pa u ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001

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 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do teve sua dis cus são adi a da por fal-
ta de nú me ro, em Ple ná rio, para o pros se gui men to
da que la ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú dio Co e lho.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes tes úl ti mos
dias, de di quei-me bas tan te a ve ri fi car na im pren sa de
ma ne i ra ge ral e nos pro nun ci a men tos aqui no Se na do
da Re pú bli ca as po si ções a res pe i to da in va são da pro-
pri e da de do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Uma co i sa me pa re ce que pas sou des per ce bi da 
nas aná li ses fe i tas: a lei para o pro pri e tá rio ur ba no é
di fe ren te da lei para o pro pri e tá rio ru ral. Qu an do na ci-
da de pes so as in va dem uma pro pri e da de, uma re si -
dên cia, o pro pri e tá rio que i xa-se à po lí cia, que ime di a -
ta men te toma as pro vi dên ci as ca bí ve is. Na área ru ral, 
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quan do uma re si dên cia é in va di da por pes so as es tra -
nhas, sua de so cu pa ção de pen de de au to ri za ção do
Po der Ju di ciá rio. São duas jus ti ças: uma para a área
ur ba na, ou tra para a área ru ral.

Ou tro fato cha mou-me a aten ção. Os jor na is on-
tem no ti ci a ram e hoje re pe ti ram que o Sr. José Ra i nha 
re a li zou re u niões há pou cos dias pro gra man do uma
sé rie de in va sões de gran des re per cus sões, com a fi-
na li da de de cha mar a aten ção da po pu la ção bra si le i -
ra. A im pren sa tam bém no ti ci ou que um dos in di ví du -
os que ocu pou a re si dên cia da fa zen da te le fo nou em
pri me i ro lu gar ao Sr. José Ra i nha, co mu ni can do-lhe o
fato. E não ouvi até ago ra no tí cia de ne nhu ma pro vi -
dên cia ju di ci al para res pon sa bi li zar o Sr. José Ra i nha
pelo in ci ta men to à in va são de pro pri e da des.

Vivo no Mato Gros so do Sul e te nho per ma nen -
te con ta to com fa tos que lá ocor rem. Hoje pela ma-
nhã, es ta va an dan do a pé, como faço to dos os dias, e
fa lan do para uma so bri nha mi nha que qua se to dos
es ses di ta dos an ti gos têm uma sa be do ria mu i to gran-
de. Há um di ta do que reza que não há ma les que não
vêm para o bem. A in va são da pro pri e da de da fa mí lia
do Pre si den te da Re pú bli ca cha mou a aten ção da Na-
ção para esse pro ble ma. Qu an tas fa mí li as hu mil des
de pro pri e tá ri os ru ra is têm as suas pro pri e da des in va -
di das? Man te nho um es tre i to re la ci o na men to com a
po pu la ção do meio ru ral do meu Esta do, tan to com os
di tos sem-ter ra como com os pro pri e tá ri os ru ra is. Te-
nho um ami go que é Pre fe i to da ci da de de Antô nio
João, Dá cio Qu e i roz, cujo pai teve a fa zen da in va di da
há mais de dois anos por um pe que no gru po de ín di -
os. A Jus ti ça deu a re in te gra ção de pos se, que até
hoje não foi cum pri da. Pa re ce que o cum pri men to da
re in te gra ção de pos se está es tri ta men te li ga do à von-
ta de dos nos sos go ver nan tes. Hoje in va di ram essa
pro pri e da de no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, lo cal que
co nhe ço e que tem sido alvo de cons tan tes in va sões.

Te nho con ver sa do prin ci pal men te com os mem-
bros da Fe de ra ção dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra
do meu Esta do – por que sou ami go do pre si den te, o
Ge ral do – so bre a mi nha pre o cu pa ção, como Se na -
dor, ho mem de ida de e cri a do no cam po, com o su-
ces so do nos so pro gra ma de re for ma agrá ria. É mu i to
im por tan te para a Na ção bra si le i ra que dê cer to esse
pro gra ma. Mas o exa mi no sob to dos os as pec tos: fa-
mí li as são co lo ca das em gle bas de 15, 20, 30 hec ta -
res de ter ra, nos mais va ri a dos lu ga res do Bra sil, às
ve zes com ple ta men te sem trans por te; a agri cul tu ra
exer ci da na ma i o ria dos as sen ta men tos é a de sub-
sis tên cia, im por tan te por que se pro du zem qui a bo,
abó bo ra e man di o ca para a ali men ta ção diá ria, mas
se ria da ma i or im por tân cia que es sas fa mí li as ti ves -
sem ou tro ren di men to.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da, re ce bi uma
li ga ção de um pro pri e tá rio no Mu ni cí pio de Ma ra ca ju,

que me in for mou que ha via re ti ra do um acam pa men -
to da fren te da sua pro pri e da de.

Ago ra re sol ve ram fa zer ou tro acam pa men to às
mar gens das ro do vi as fe de ra is – que, por lei, não po-
dem ser ocu pa das, pois são de do mí nio pú bli co –, tu-
mul tu an do por com ple to o fun ci o na men to das fa zen -
das, es pan tan do o gado, que trom pa nas cer cas, pon-
do fogo nas in ver na das. Pri me i ra men te, os in va so res
co lo cam pes so as para fa zer bar ra cos – aliás, mu i to
mal fe i tos, por que não sa bem se quer tra ba lhar com a
fo i ce e nem co nhe cem o ma cha do –; de po is, acam-
pam de vez em quan do para re ce ber a ces ta bá si ca.

O Go ver no Fe de ral man tém esse pro gra ma de in-
va são de pro pri e da de à cus ta do for ne ci men to da ces ta
bá si ca. Com mu i ta di fi cul da de, fa zem a me di ção das
ter ras de sa pro pri a das, dão a pos se ao ci da dão para
ocu par o lote e fi nan ci am a cons tru ção das ca sas.

A res pon sa bi li da de nos sa nes se as sun to é mu i -
to gran de. De ve ría mos apro ve i tar essa opor tu ni da de
para dis cu tir a ques tão com se ri e da de e se re ni da de,
para que essa nos sa re for ma agrá ria te nha um efe i to
po si ti vo. Jo vens fi lhos de fa zen de i ros têm ques ti o na -
do se a pro fis são de fa zen de i ro é ade qua da, vis to que
não há mais ga ran tia de pro pri e da de.

Sr. Pre si den te, ter mi no o meu pro nun ci a men to,
con ci tan do os meus com pa nhe i ros a de bru çar mos
so bre esse as sun to, para aju dar a en con trar os ca mi -
nhos que aten dam com es pí ri to prá ti co e com ob je ti vi -
da de esse pro gra ma im por tan te de re for ma agrá ria
bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per-

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Infe liz men te, Se na dor Edu ar do Su plicy, já foi en cer ra -
do o dis cur so do Se na dor Lú dio Co e lho.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, logo mais, quan do usar da pa la vra, fa rei
re fe rên cia às re fle xões do Se na dor Lú dio Co e lho.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, 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 Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, ao lon go des ses qua se oito anos de man da -
to no Se na do, te nho pro cu ra do pa u tar-me pela de fe sa do
meu Esta do e da mi nha re gião e, so bre tu do, pela de fe sa
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dos in te res ses do meu País, por que nós Se na do res re-
pre sen ta mos os in te res ses da Re pú bli ca.

De se jo que fi que evi den ci a do aos meus Pa res e
re gis tra do nos Ana is des ta Casa que não cos tu mo
tra zer para a tri bu na do Se na do os pro ble mas, as di-
ver gên ci as e as dis pu tas da pa ró quia, até por que pro-
cu ro ad mi nis trá-las, tra tá-las po li ti ca men te no âm bi to
do Esta do do Acre. Mas hoje te nho de usar a tri bu na
para re fe rir-me a uma sé rie de in jú ri as que vêm sen do 
pra ti ca das con tra o Go ver no do Esta do do Acre, con-
tra o Go ver na dor Jor ge Vi a na, con tra a mi nha pes soa
e con tra todo o Go ver no da Fren te Po pu lar.

Tra go o as sun to a esta tri bu na, em pri me i ro lu-
gar, por que diz res pe i to ao Se na do e aos in te res ses
des te País e, em se gun do lu gar, por que o Se na dor
Na bor Jú ni or, do PMDB, tam bém da Ban ca da do
Acre, trou xe o as sun to à tri bu na sex ta-fe i ra pas sa da.
La men ta vel men te, não fui in for ma da – acre di to que
nem Se na dor Tião Vi a na – de que o Se na dor iria fa zer 
um pro nun ci a men to. Se ti vés se mos sido in for ma dos,
como é a tra di ção de mo crá ti ca do Se na do, te ría mos
fi ca do para apre sen tar nos so pon to de vis ta a res pe i -
to do as sun to.

Hoje, como fa rei um pro nun ci a men to, fiz ques-
tão de li gar para o ga bi ne te do Se na dor Na bor Jú ni or
e avi sá-lo, in clu si ve lem bran do que fa rei re fe rên cia a
tre chos do pro nun ci a men to de S. Exª, e me foi in for -
ma do que o Se na dor ain da se en con tra no Acre.

Hoje, ter ça-fe i ra, sin to-me éti ca e po li ti ca men te
res pal da da para fa zer meu pro nun ci a men to, uma vez
que fiz o re gis tro. Con tu do, la men ta vel men te, S. Exª
não está no Se na do. 

Ve nho à tri bu na, Sr. Pre si den te, por que, nos úl ti -
mos dias, al guns me i os de co mu ni ca ção do meu
Esta do, mais es pe ci fi ca men te aque le que pa u tou
esse de ba te, A Ga ze ta do Acre, tem fe i to uma in ver -
são do dis cur so que, ao lon go de mu i tos anos, vem
sen do pra ti ca do no Esta do do Acre.

De um lado, está o dis cur so da que les que his to -
ri ca men te sem pre fo ram con trá ri os à vi são so ci o am -
bi en tal para a Ama zô nia, que sem pre fo ram con trá ri -
os a um pro je to de de sen vol vi men to que con tem ple o
uso sus ten tá vel dos nos sos re cur sos na tu ra is, o res-
pe i to e o aten di men to às ne ces si da des das po pu la -
ções tra di ci o na is, bem como a uma pro pos ta de de-
sen vol vi men to que com pa ti bi li ze cres ci men to eco nô -
mi co com sus ten ta bi li da de, cir cuns cre ven do a re a li -
da de do Acre e do Ama zo nas. Isso sig ni fi ca ma ne jo
sus ten tá vel de ma de i ra, o pro ces sar da ma té ria-pri -
ma, in fra-es tru tu ra ga ran tin do que a nos sa flo res ta
não seja de vas ta da, aten di men to às ne ces si da des
das po pu la ções tra di ci o na is, de se rin gue i ros, de ín di -
os e de ri be i ri nhos, pro je tos de in fra-es tru tu ra e as sis -
tên cia téc ni ca, para que, em vez de uti li zar mos de for-
ma ir ra ci o nal os nos sos re cur sos na tu ra is, pela ex plo -

ra ção pre da tó ria de ma de i ra e pela pe cuá ria ex ten si -
va, re a li ze mos tudo isso da for ma cor re ta, com cri té ri -
os de sus ten ta bi li da de.

Pes so as que ao lon go de toda a sua vida se co-
lo ca ram con tra esse dis cur so e essa prá ti ca di zi am
que esse ca mi nho não mos tra va um fu tu ro, que se ria
um atra so para a Ama zô nia, que se ria o en ges sa -
men to do Acre. Mas, nes sas úl ti mas se ma nas, num
pas se de má gi ca, es ta mos ou vi mos esse dis cur so ser
com ple ta men te in ver ti do.

Aque les que têm cri ti ca do o Go ver no da Flo res -
ta as su mi ram o con ce i to de flo res ta nia; aque les que,
his to ri ca men te, têm dito que o Acre não é uma res-
pos ta para o de sa fio eco nô mi co da re gião Ama zô ni -
ca, por es tar apos tan do num pro je to de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, ago ra es tão ”de fen den do“ as nos-
sas idéi as, só as idéi as, por que se tra ta de um so fis -
ma – sen do ge ne ro sa –, pois se uti li za a for ma sem
com pro mis so com o con te ú do, mu i to me nos com a
prá xis de agir e pen sar no Acre e na Ama zô nia.

A po lê mi ca tem ocor ri do em fun ção do pro je to
do BID, so bre o qual es ta mos tra ba lhan do ao lon go
de dois anos. Está sen do dito que o pro je to foi fe i to na
ca la da da no i te. Entre tan to, esta ma té ria con tou com
uma co mis são de acom pa nha men to com pos ta por
mais de 24 en ti da des da so ci e da de ci vil or ga ni za da,
dos mais di fe ren tes se to res, e com in for ma ções que,
in clu si ve, es tão sen do uti li za das pe los que cri ti cam o
pro je to. Esses mes mos crí ti cos es tão aces san do as
in for ma ções no site do pró prio Go ver no. Apro va do
por una ni mi da de na Assem bléia Le gis la ti va, ago ra,
os Srs. De pu ta dos que se opõem ao pro je to di zem
que não o le ram na hora de sua apro va ção.

Sr. Pre si den te, o pro je to de fi nan ci a men to para
o de sen vol vi men to sus ten tá vel do Esta do do Acre,
ne go ci a do en tre o Go ver no do Esta do, o Ban co Inte-
ra me ri ca no de De sen vol vi men to e o Go ver no Fe de -
ral, no va lor de US$108 mi lhões, sen do 60% do ban co 
e 40% con tra par ti da do Esta do, está em fase de con-
clu são, e tam bém será de ba ti do nes ta Casa.

Alguns su bes ti ma ram a ca pa ci da de, o cré di to e
a com pe tên cia  do Go ver no do Esta do do Acre em
con se guir esse fi nan ci a men to e vo ta ram o pro je to na
Assem bléia sem ana li sar o mé ri to da ma té ria. Ago ra
numa vi são com ple ta men te equi vo ca da e in jus ta para
com o Acre e a nos sa po pu la ção es tão com o se guin -
te ra ci o cí nio: se apro va do o pro je to, os re cur sos des ti -
na dos à re a li za ção da qui lo que está trans pa ren te,
cla ro e con for me o de ba ti do com os mais di ver sos se-
to res, in clu si ve com a Co mis são de Acom pa nha men -
to, e no que diz res pe i to à in fra-es tru tu ra, es tra das fo-
rem fe i tas as es tra das, de sobs tru ção dos rios – para o
Acre, é im por tan te que os rios se trans for mem em ca-
na is de trans por te, so bre tu do para os nos sos ri be i ri -
nhos –, a dis po ni bi li da de de ener gia so lar nas pe que -
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nas co mu ni da des, a cons tru ção de pe que nos por tos,
para aten di men to de se to res pro du ti vos que de pen -
dem dos rios; te re mos a cri a ção de uma agên cia de
ne gó ci os para in cen ti var o se tor pro du ti vo; quan to às
flo res tas pú bli cas. Fa la rei de po is so bre este as sun to,
por que esse item está sen do uti li zan do, por de sin for -
ma ção, por in com pe tên cia ou por má-fé, para ten tar
in vi a bi li zar esse pro je to al ta men te re le van te e sig ni fi -
ca ti vo para o Esta do do Acre, so bre tu do para o seu
povo. Se apro va do o pro je to, te re mos re cur sos para o
for ta le ci men to da ação ins ti tu ci o nal do Imac, que é a
ins ti tu i ção de de fe sa do meio am bi en te; para a Fun-
da ção de Ciên cia e Tec no lo gia do Esta do do Acre –
Fun tac; a Se cre ta ria Exe cu ti va de Flo res ta e Extra ti -
vis mo; a Se a ter, ór gão que pres ta as sis tên cia téc ni ca
para os pro du to res, tan to agri cul to res como ex tra ti vis -
tas, en tre tan tas ou tras co i sas im por tan tes. 

Na con cep ção er ra da des sas pes so as, o Go ver -
na dor Jor ge Vi a na será for ta le ci do, ga nha rá cré di to e
res pe i to da po pu la ção, e isso pre ju di ca aque les que têm
in te res ses po lí ti cos ime di a tis tas – sen do ge ne ro sa –,
da que les que, em vez de pen sar no be ne fí cio para o
Acre, que de pen de de 86% de re pas ses da União, da-
que les que ao lon go de to dos es ses anos em que foi go-
ver na do pe los que hoje fa lam que o ca mi nho do de sen -
vol vi men to é ou tro, mas que, quan do ti ve ram a opor tu -
ni da de, ao lon go de vin te anos, não fi ze ram, con si de -
ram que isso é ruim para o seu pro je to po lí ti co.

Gra ças a Deus nun ca par ti lhei des te tipo de
pos tu ra: con di ci o nar o meu po si ci o na men to po lí ti co a
vo tos. Eu, como o Go ver na dor Jor ge Vi a na, o Se na -
dor Tião Vi a na, a nos sa Ban ca da de sus ten ta ção aqui
no Con gres so, pen sa mos que o mais im por tan te é
dis cu tir, de ba ter e apro var o que é bom para o nos so
Esta do e para o País. E o re co nhe ci men to po lí ti co,
cre io, virá por acrés ci mo.

Su bor di nar o in te res se da po pu la ção ao in te res se
ele i to ral que já está pa u ta do de for ma an te ci pa da. No
Acre, as pes so as nun ca des ce ram do pa lan que. Infe liz -
men te, isso sig ni fi ca não es tar pen san do nos mi lha res e
mi lha res de acre a nos que es tão es pe ran do o Acre se
trans for mar em uma eco no mia viva, a fim de que pos sa -
mos dar pas sos sig ni fi ca ti vos e nos tor nar mos in de pen -
den tes de re pas ses da União para so bre vi ver.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro por que o Se na -
dor Na bor Jú ni or uti li zou-se dos ar gu men tos pu bli ca -
dos no Jor nal A Ga ze ta do Acre, do dia 19 do mês
cor ren te, cuja re por ta gem diz o se guin te, em re la ção
ao pro je to do BID:

(...) ame a ça que o ne gó cio pode re pre -
sen tar para a con ser va ção da flo ra, da fa u -
na e de re cur sos hí dri cos que hoje cons ti tu -
em o ma i or pa tri mô nio do Acre e que de ve ri -
am ga ran tir o fu tu ro das pró xi mas ge ra ções, 
gra ças ao ma ne jo sus ten ta do da flo res ta.

Fico ima gi nan do que al gu mas pes so as não fa-
mi li a ri za das com es ses ter mos de vam ter pes qui sa -
do, tal vez, um pou co na his tó ria de Chi co Men des, um
pou co no nos so pro gra ma de zo ne a men to eco ló gi -
co-eco nô mi co, para co pi a rem es ses ter mos que ago-
ra es tão uti li zan do. Não sei se sa bem em pre gá-los no
lu gar e da for ma cor re tos, mas os es tão uti li zan do.

O ar gu men to é de que o pro je to do BID vai in vi a -
bi li zar o de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia.
Meu Deus, te nha san ta pa ciên cia! Até pen so, Se na -
dor Tião Vi a na, que a uti li za ção des ses ar gu men tos,
no Acre, é um des res pe i to à po pu la ção. Du vi do que,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a me nos que
que i ram pas sar um re ci bo de com ple ta in com pe tên -
cia e de in com pre en são do que está no pro je to, as
pes so as te nham co ra gem de di zer o que di zem lá.
Nes ta Casa, pelo me nos, as pes so as ana li sam o mé-
ri to das ques tões e não vo tam sem an tes ler o que
está sen do vo ta do.

E con ti nua o tex to:

O item 2.9 do ca pí tu lo II do pro je to apre-
sen ta do pe las au to ri da des acre a nas es ta be le -
ce ”a cri a ção, im ple men ta ção e en tre ga em
con ces são de qua tro flo res tas es ta ta is de pro-
du ção em 600 mil hec ta res para o apro ve i ta -
men to flo res tal cer ti fi ca do“. Obri ga-se o Go-
ver no a pro vi den ci ar vias de aces so e es co a -
men to, in fra-es tru tu ra de con tro le e equi pa -
men tos. Tem mais. O BID exi ge ”nova le gis la -
ção am bi en tal que per mi ta a ex plo ra ção das
flo res tas e a in ver sões no se tor“. Con di ci o na a
li be ra ção dos re cur sos à apro va ção das leis
ade qua das a uma exi gên cia cu jas con se -
qüên ci as, em bo ra ain da im pre vi sí ve is, po dem
já ser en ca ra das como sus ce tí ve is de pro vo -
car da nos ir re ver sí ve is ao meio am bi en te e ao
equi lí brio de ecos sis te mas.

A cri a ção de flo res tas pú bli cas de pro du ção,
tan to fe de ra is quan to es ta du a is, e seu apro ve i ta men -
to em re gi me de con ces são para fins de ma ne jo sus-
ten tá vel é uma das prin ci pa is pri o ri da des do Pro gra -
ma Na ci o nal de Flo res tas, lan ça do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, por meio do De cre to nº 3.420, de 20 de
abril de 2000, e con ce i tu a da num do cu men to ofi ci al
com ple men tar de se tem bro de 2000.

O Acre não está in ven tan do um con ce i to, não
está fa zen do nada ao ar re pio da lei e, mais ain da, as
flo res tas pú bli cas es ta du a is não es tão en tran do no
Pro je to do BID como ga ran tia, mas como uma meta
do Go ver no. E não é o Ban co que está pe din do ao
Go ver no que se cri em as flo res tas pú bli cas, não. O
Go ver no já ti nha a pro pos ta. Te mos fe i to o zo ne a men -
to eco ló gi co-eco nô mi co e de ci di mos que, em al gu -
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mas áre as, iría mos fa zer flo res tas pú bli cas. E a Cons-
ti tu i ção bra si le i ra pre vê que qual quer con ces são em
ter ras pú bli cas su pe ri o res a 2.500 hec ta res – o que é,
sem dú vi da, o caso do ma ne jo flo res tal, que se ria an-
ti e co nô mi co em es ca la me nor – pas se pela pré via
apro va ção do Con gres so Na ci o nal. Ou seja, o que es-
ta mos fa zen do tan to está de acor do com a lei cri a da
pelo Go ver no que os nos sos opo si to res dão sus ten ta -
ção no Con gres so Na ci o nal e que aqui nun ca fi ze ram
ne nhu ma crí ti ca, mas que a fa zem quan do as mes-
mas leis que apói am os ou tros Esta dos be ne fi ci a rão o
Esta do a que eles fa zem opo si ção. Eles não per ce -
bem que o des do bra men to de tudo isso tem a ver com
a ab so lu ta trans pa rên cia, até por que se ria ne ces sá ria 
ação do Con gres so Na ci o nal, quan do aci ma de 2.500
hec ta res.

Então, fico mu i to tran qüi la nes te de ba te, por que
de se jo que a po pu la ção do meu Esta do e do Bra sil
tam bém acom pa nhem, por que o que está sen do fe i to
no Acre não in te res sa ape nas à po pu la ção do meu
Esta do, aos nos sos 500 mil ha bi tan tes, mas ao povo
bra si le i ro, por que o que é fe i to com a Ama zô nia é de
res pon sa bi li da de na ci o nal.

A meu ver, de ve mos ser ca pa zes de dar res pos -
tas ade qua das, me di an te o novo pa ra dig ma de de-
sen vol vi men to. E quan do digo pa ra dig ma de de sen -
vol vi men to, não há como isso sur gir em uma pas se de
má gi ca. Pre ci sa mos de apor te de re cur sos, de as sis -
tên cia téc ni ca e de re cur sos em in fra-es tru tu ra. É isso
que o pro je to do BID pos si bi li ta para es sas ações, que
não são para um de sen vol vi men to qual quer, como vi-
nha sen do fe i to de for ma pre da tó ria, é para uma pro-
pos ta de de sen vol vi men to sus ten tá vel, que com pa ti -
bi li ze cres ci men to eco nô mi co e pre ser va ção do meio
am bi en te.

Há algo mais que os nos sos ad ver sá ri os não su-
por tam: é o fato de que tam bém es te ja mos be ne fi ci -
an do aque les que nun ca ti ve ram vez. E gos ta ria de
aqui fa zer um pa rên te se, Sr. Pre si den te. Na cons tru -
ção da BR–364, tre cho que liga Ron dô nia a Rio Bran-
co, na épo ca do Go ver na dor Fla vi a no Melo, não ha via 
ne nhu ma pre o cu pa ção com as flo res tas, com as co-
mu ni da des tra di ci o na is, com os re cur sos hí dri cos e
com a bi o di ver si da de.

Sr. Pre si den te, ob ser vo que o pa i nel da mesa si-
na li za avi san do que o meu tem po está se es go tan do.
Entre tan to, peço aju da a V. Exª, por que pre ci sa rei de
mais tem po. Te nho ob ser va do que esse con jun to de
”vaga-lu mes“, às ve zes, tem uma cer ta par ci mô nia
em al guns pro nun ci a men tos. Sei que V. Exª é de um
Esta do-ir mão e sabe o quan to os re cur sos são im por -
tan tes para o de sen vol vi men to dos nos sos Esta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra Ma ri na Sil va, a Mesa ape nas se atém ao
Re gi men to Inter no, mas, ob vi a men te, será com pla -

cen te com V. Exª, lem bran do que exis tem dois ou tros
com pa nhe i ros seus para fa lar em se gui da.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra-
de ço V. Exa pela com pre en são.

Então, as co i sas es ta vam sen do fe i tas sem ne-
nhu ma das pre o cu pa ções que eles ago ra es tão ten-
do. O se rin gue i ro Chi co Men des foi até Was hing ton
di zer que es ta vam cons tru in do uma es tra da im por -
tan te para o de sen vol vi men to do Acre e de Ron dô nia,
mas que a es ta vam fa zen do sem cu i da do, o que po-
de ria ser uma ca tás tro fe para os ín di os, para os se rin -
gue i ros, para a flo res ta. Chi co Men des, quan do vol tou 
de Was hing ton, foi exe cra do, hu mi lha do. Mu i to do
ódio ali men ta do con tra ele, e que in clu si ve le vou ao
seu as sas si na to, foi plan ta do por aque les que hoje
es tão fa zen do o dis cur so que Chi co Men des fez em
Was hing ton.

Tre ze anos de po is, eu e o Go ver na dor Jor ge Vi-
a na vol ta mos ao Ban co e dis se mos aos di re to res da-
que la Insti tu i ção que que ría mos dar-lhes a opor tu ni -
da de de fa zer algo cor re to, algo fos se bom para a
Ama zô nia, para to dos os seg men tos, para os em pre -
sá ri os que que rem um in ves ti men to cor re to, com sus-
ten ta bi li da de, para as po pu la ções tra di ci o na is, para
os pe que nos agri cul to res fa mi li a res, para toda a po-
pu la ção para que pos sa mos fa zer com que aque las
idéi as que o Chi co Men des trou xe na que la épo ca
pos sam ser im plan ta das por que exis tem pes so as que
têm com pro mis so com es sas idéi as. O pro je to vem
sen do cons tru í do le van do-se em con ta to dos es ses
as pec tos. Ago ra os nos sos ad ver sá ri os, para ten tar
atra pa lhar a apro va ção do pro je to, es tão di zen do que
o Go ver na dor está dan do áre as de flo res ta como ga-
ran tia para o ban co, como se o ban co fos se um agi o ta
que vai lá tro car di nhe i ro por ter ra. Pelo amor de
Deus! E um De pu ta do dis se que as flo res tas pú bli cas
são igua is ao Ca nal do Pa na má. La men to que seja
um pro fes sor da uni ver si da de que te nha dito isso.
Nem vou di zer o nome aqui; lá no Acre to dos sa bem,
não pre ci sam sa ber no res to do Bra sil.

Sr. Pre si den te, o pro je to está sen do tra ta do e
cri ti ca do de for ma gros se i ra; di zem que esse pro je to é
se me lhan te a um con tra to ri dí cu lo, uma ten ta ti va de
tro ca en tre o ex-Go ver na dor Orlei Ca me li e uma em-
pre sa cha ma da Mo bil Ami, que que ria tro car de não
sei o quê por ter ras no Acre. Na que la opor tu ni da de,
lem bro que o Se na dor Ro meu Tuma fez crí ti cas, e crí-
ti cas cor re tas. Eu fiz crí ti cas, e vá ri as au to ri da des e
per so na li da des se le van ta ram con tra aque le pro je to.
Mas ago ra ocor re o con trá rio. Gra ças à Deus, vá ri as
per so na li da des que não são da Fren te Po pu lar, nem
do Esta do do Acre es tão de acor do com o pro je to que
o Go ver no do Esta do apre sen tou. Além de en ti da des
am bi en ta lis tas de re no me que re co nhe cem o pa pel
do pro je to para o de sen vol vi men to sus ten tá vel e o
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cres ci men to eco nô mi co do Esta do, te mos de cla ra -
ções como a do Mi nis tro do Meio Ambi en te, Sr. José
Car los Car va lho. Em en tre vis ta ao jor na lis ta Ro me ri to 
Aqui no, quan do per gun ta do – cons ta da pá gi na 20 –
so bre o pro je to do Acre jun to ao BID, res pon deu: 

O pro je to do Go ver no do Acre está in se -
ri do no con tex to mais am plo do Pro gra ma Na-
ci o nal de Flo res tas, lan ça do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, no sen ti do de
apro pri ar áre as pú bli cas para a pro du ção sus-
ten tá vel de ma de i ra. Por isso re ce be to tal
apo io do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

As pes so as que cri ti cam o Go ver no di zen do que
es ta mos en tre gan do a flo res ta; mas ao fa ze rem essa
crí ti ca gros se i ra atin gem tam bém es sas pes so as que,
do meu pon to de vis ta, agem com res pon sa bi li da de
na ques tão am bi en tal e que são in com pre en di das
mu i tas ve zes den tro do pró prio Go ver no. 

Diz ain da o Mi nis tro: 

Nós acha mos que é fun da men tal es ta -
be le cer uma rede de flo res tas pú bli cas para
as se gu rar o su pri men to sus ten tá vel de ma-
de i ra com a par ti ci pa ção da co mu ni da de lo-
cal, ge ran do ren da e em pre go para essa co-
mu ni da de lo cal.

Deve ser isso que está ir ri tan do os nos sos opo-
nen tes por que eles sem pre gos ta ram de fa zer pro je to
só para os que já ti nham e já po di am.

A nota con ti nua: 

E essa é a con cep ção do pro je to do Go-
ver no do Acre, se guin do di re tri zes do Pro gra -
ma Na ci o nal de Flo res ta, ra zão pela qual
essa ini ci a ti va tem todo o apo io do Mi nis té rio
do Meio Ambi en te e do Go ver no Fe de ral.

A Se cre tá ria Mary Alle gret ti, an tro pó lo ga com-
pro me ti da com a de fe sa da Ama zô nia e de suas po-
pu la ções tra di ci o na is tam bém de fen de o pro je to. O
Pre si den te do Iba ma, Ha mil ton Ca sa ra, na de fe sa
des te pro je to, traz ar gu men tos mu i to pa re ci dos com
os do Mi nis tro do Meio Ambi en te. A re no ma da am bi -
en ta lis ta Ma ria Te re za Jor ge Pá dua, Pre si den te da
Rede Na ci o nal Pró-Uni da de de Con ser va ção e
ex-Pre si den te do Iba ma, tam bém apóia o pro je to. To-
dos eles re co nhe cem que o pro je to obe de ce e está
em con for mi da de, sob to dos os as pec tos, com a le-
gis la ção bra si le i ra e que será bom para o tra to de
ques tões so ci a is e am bi en ta is. Ain da te mos de cla ra -
ções de ou tras pes so as como do Mi guel Scar cel lo, da
Fun da ção SOS Ama zô nia, do Esta do do Acre, além
de con tar com o apo io de vá ri as en ti da des.

Sr. Pre si den te, já ex ce di meu tem po, por isso
não pos so pro por to das as ques tões. De po is de to dos 
es ses es cla re ci men tos, se per sis tir essa cam pa nha
que visa a jo gar a po pu la ção con tra um pro je to be né -
fi co tan to para ela quan to para o se tor pro du ti vo, a
úni ca con clu são a que po de rei che gar é que as pes-
so as es tão agin do as sim por que não têm ou não pro-
cu ra ram as in for ma ções, que es tão dis po ní ve is no
pró prio site do Go ver no, ou as uti li za ram para de nun -
ci ar algo que di zem es tar por ba i xo do pano. É fal ta de
in for ma ção ou má-fé. A fal ta de in for ma ção pode ser
su pri da com as in for ma ções que, de boa-fé, de bom
co ra ção, que re mos ofe re cer. Entre tan to, a má-fé não
tem so lu ção. Não que ro en fren tar a má-fé da mes ma
for ma. Res sal to es ses ar gu men tos por que, nes ta ma-
té ria, bas ta fa zer um ba lan ço de quem tem his tó ria. 

Fico com von ta de de rir quan do ouço as pes so as
di ze rem que nós que sem pre de fen de mos a flo res ta
ago ra que re mos des truí-la. Di zem tam bém que, ape sar
de ser mos con tra o im pe ri a lis mo, no mo men to es ta mos
a fa vor de que to mem pos se das ter ras do Acre. Esse
dis cur so não con ven ce a po pu la ção do Acre que, gra-
ças a Deus, pen sa e apren deu como as pes so as, mu i -
tas ve zes, uti li zam os ar gu men tos de acor do com seus
in te res ses e não com o in te res se do povo. A po pu la ção
com pre en de que exis tem aque les que não sa bem se-
pa rar o que é bom para o Esta do e o que de mons tra o
in te res se ime di a tis ta, mes qui nho e par ti cu lar, sem le var
em con ta o be ne fí cio ma i or da po pu la ção. Qu e re mos
com ba ter es ses fa tos com a ver da de e com a trans pa -
rên cia, da me lhor for ma pos sí vel. 

Sr. Pre si den te, es pe ra mos que esta Casa tra te
o pro je to do Acre da mes ma for ma como tem fe i to
com os de ma is pro je tos. Te nho cer te za de que não
será di fe ren te. Tra ba lha mos para que o Acre se
cons ti tua no novo pa ra dig ma de de sen vol vi men to
em que a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca, so ci al, am-
bi en tal, cul tu ral, po lí ti ca e éti ca fa çam par te da
his tó ria des se povo que apren deu na prá ti ca a  fa-
zer de sen vol vi men to sus ten tá vel com Chi co Men-
des, Iva ir Hi gi no, Ca la do, Wil son Pi nhe i ro e tan tos
ou tros que con ti nu am essa his tó ria, so bre tu do o
Bis po Dom Mo a cir Gre chi, que nos aju dou a dar
os pas sos da in de pen dên cia do Acre por ou tro ca-
mi nho que não o da mo tos ser ra, que não o des ses
que es tão hoje usan do os nos sos dis cur sos para
ten tar, mais uma vez, in vi a bi li zar a pre ser va ção do
Acre e da Ama zô nia.

DOCUMENTO A QUE SR REFERE A
SRª SENADORA MARINA SILVA EM
PRONUNCIAMENTO.

Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.
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CRIAÇÃO DE FLORESTAS ESTADUAIS
DE PRODUÇÃO NO ACRE

NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICA
DE AMIGOS DA TERRA

22 de mar ço de 2002

A re cen te po lê mi ca so bre a cri a ção de flo res tas
pú bli cas de pro du ção no Acre – no âm bi to da pro pos -
ta do go ver no ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID) – re quer uma nota de es cla re ci men to
pú bli ca, pois a ma i o ria das in for ma ções cir cu la das e
ob je to de co men tá ri os na im pren sa ca re cem de pro-
ce dên cia téc ni ca, le gal e fac tu al.

1. E ne ces sá rio le var em con si de ra ção que a cri a -
ção de flo res tas pú bli cas de pro du ção - tan to fe de ra is
quan to es ta du a is – e seu apro ve i ta men to em re gi me de
con ces são para fins de ma ne jo sus ten tá vel é uma das
prin ci pa is pri o ri da des do Pro gra ma Na ci o nal de Flo res -
tas, lan ça do pelo Pre si den te da Re pú bli ca por meio do
De cre to nº 3.420 de 20-4-00 e con ce i tu a da no do cu -
men to ofi ci al com ple men tar de se tem bro de 2000. Em
par ti cu lar, o Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nou – com
base no tra ba lho de um gru po in ter mi nis te ri al e a as ses -
so ria de qua li fi ca dos re pre sen tan tes da so ci e da de e do
mun do pro du ti vo – a meta de am pli ar em 50 mi lhões de
hec ta res as flo res tas pú bli cas na Ama zô nia até 2010
(in clu si ve es ta du a is) e, no mí ni mo, em 10 mi lhões de
hec ta res até o ano de 2003. Ao dar pri o ri da de à cri a ção
e con ces são de flo res tas es ta du a is no âm bi to do pro je -
to para o BID, o go ver no acre a no está por tan to atu an do
de for ma con sis ten te com as di re tri zes do Pro gra ma
Na ci o nal de Flo res tas e con tri bu in do para atin gir as me-
tas de fi ni das pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

2. A cri a ção de flo res tas de pro du ção es ta du a is no
Acre res pon de a uma ne ces si da de de pro mo ver o de-
sen vol vi men to sus ten tá vel do es ta do, de acor do com o
zo ne a men to e com as di re tri zes tra ça das pe las mais res-
pe i ta das ins ti tu i ções de pes qui sa da re gião ama zô ni ca,
tais como o es tu do do Ima zon de se tem bro de 2000.
Ava lia-se que a ati vi da de ma de i re i ra e não-ma de i re i ra
sus ten tá vel em flo res ta re pre sen ta a ma i or van ta gem
com pa ra ti va do Esta do do Acre. Seu de sen vol vi men to
em ter ras pú bli cas – com um sis te ma de con ces são de
lon go pra zo que im pli que a per da da mes ma no caso que
a em pre sa não res pe i te os cri té ri os de sus ten ta bi li da de -
re pre sen ta a me lhor ga ran tia de não eco nô mi co so ci al e
am bi en tal da ati vi da de ma de i re i ra nos de ma is es ta dos
ama zô ni cos, prin ci pal men te Pará, Mato Gros so e Ron-
dô nia. De acor do com os es tu dos exis ten tes – e ci tan do o
pró prio PNF – a pri o ri da de é a de ”im ple men tar flo res tas
de pro du ção na re gião ama zô ni ca em áre as com me lhor
aces si bi li da de eco nô mi ca“, isto é ao lon go das es tra das.

3. A cri a ção de flo res tas pú bli cas na área de in-
fluên cia de no vas ro do vi as re pre sen ta a mais avan ça da e
mo der na ten dên cia no es for ço de mi ti gar e pre ve nir os

fe nô me nos de des con tro le que ca rac te ri za ram a aber tu -
ra de no vos ei xos de trans por te e in fra es tru tu ra na re gião 
no pas sa do. Em par ti cu lar, tra ta-se de um ver da de i ro ”se-
gu ro pre ven ti vo“ con tra a gri la gem de ter ras, um dos ma i -
o res pro ble mas as so ci a dos à cons tru ção de es tra das.
Tam bém re pre sen ta a mais efe ti va ati vi da de de pre ven ção 
em re la ção ao des ma ta men to. Com cer te za, a es tra té gia
de pro vi den ci ar essa fa i xa de pro te ção ao lon go da ro do -
via BR-364 re pre sen tou uma das ra zões prin ci pa is para
que o BID ace i tas se fi nan ci ar uma obra de in fra-es tru tu ra
im por tan te na Ama zô nia, co i sa que não ocor re com qual-
quer ins ti tu i ção fi nan ce i ra in ter na ci o nal há mais de uma
dé ca da, jus ta men te por pre o cu pa ções am bi en ta is.

4. Ao con trá rio do que foi cir cu la do, a con ces são
de ter ras pú bli cas não pode ser fe i ta para em pre en di -
men tos es tran ge i ros, e sim ape nas para em pre en di -
men tos bra si le i ros com am plas qua li fi ca ções e ade qua -
do his tó ri co de ne gó ci os, que jus ti fi quem sua ca pa ci da -
de de ex plo ra ção flo res tal. Tam bém vale lem brar que
cons ti tu i ção bra si le i ra pre vê que qual quer con ces são
em ter ras pú bli cas su pe ri or a 2.500 hec ta res (o que é
sem dú vi da o caso do ma ne jo flo res tal, que se ria an ti e -
co nô mi co em es ca la me nor) pas se pela pré via apro va -
ção do Con gres so Na ci o nal. O am pa ro ile gal para esse
tipo de ope ra ção é por tan to mais ri go ro so do que rege
qual quer ou tra li ci ta ção ou con cor rên cia pú bli ca, e até
mes mo exa ge ra da men te con ser va dor na opi nião dos
téc ni cos e es pe ci a lis tas re le van tes.

Esta ins ti tu i ção tem a mis são de pro mo ver o de-
sen vol vi men to sus ten tá vel do pon to de vis ta eco nô -
mi co, so ci al, am bi en tal e cul tu ral, sem qual quer vin cu -
la ção po lí ti ca ou par ti dá ria. Ela atua no ter ri tó rio acre-
a no em par ce ria lo cal com ins ti tu i ções mu ni ci pa is, as-
so ci a ções de pro du to res, sin di ca tos etc., em ati vi da -
des de pre ven ção do fogo, de pro mo ção do ma ne jo
de pas ta gem, de con so li da ção das re ser vas ex tra ti -
vis tas, de di fu são de sis te mas agro flo res ta is, de co-
mu ni ca ção para in ter pre ta do como uma de cla ra ção
de apo io po lí ti co a qual quer gru po ou par ti do, ates ta e
es cla re ce pu bli ca men te à opi nião pú bli ca acre a na e
na ci o nal que os pla nos de cri a ção e con ces são de flo-
res tas pú bli cas do Esta do do Acre são ple na men te
con di zen tes e con sis ten tes com as pri o ri da des na ci o -
na is es ta be le ci das pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
com os mais avan ça dos es tu dos téc ni cos dis po ní ve is
e com a ne ces si da de de pro mo ver o de sen vol vi men to 
sus ten tá vel do Esta do. Escla re ce-se ain da que a cri a -
ção de re fe ri das flo res tas es ta du a is nada tem a ver
com ou tros pro ces sos re cen tes de cri a ção de flo res -
tas na ci o na is – por par te de au to ri da des fe de ra is - em
al gu mas re giões iso la das do es ta do (tais como no
mu ni cí pio de San ta Rosa do Pu rus), sem con di ção de
uso pro du ti vo e em su per po si ção com ter ras in dí ge -
nas. A en ti da de, no aguar do do ne ces sá rio apro fun -
da men to téc ni co a res pe i to, vai se ma ni fes tar so bre
tais fa tos nas for mas mais ade qua das.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, o pró xi mo
ora dor ins cri to.

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, te nho pou co a acres-
cen tar além do que a Se na do ra Ma ri na Sil va, de ma-
ne i ra tão lú ci da e qua li fi ca da, ex pôs. Ela fa lou com
sen ti men to so bre o as sun to por que a sua vida se con-
fun de com o amor ao Acre, que se ex pres sa por meio
da so li da ri e da de ao meio am bi en te e às pes so as
mais hu mil des que co lo ni zam e fa zem par te da nos sa
his tó ria de um sé cu lo de pós-evo lu ção acre a na, que
es ta mos fi na li zan do nes te ano.

A Se na do ra Ma ri na Sil va ex pres sou a hon ra dez
e o modo co e ren te com que fa ze mos po lí ti ca. Pre ten -
de mos sem pre, no de ba te ide o ló gi co e par ti dá rio, de i -
xar es ses as sun tos para a es fe ra es ta du al e para o
pla no lo cal, onde está o povo, que, exa ta men te nos
mo men tos de ele i ção, fun ci o na como juiz das uni da -
des da Fe de ra ção e es co lhe o pro je to mais cor re to,
qua li fi ca do e que pos sa hon rar a his tó ria con tem po râ -
nea que te mos que vi ver e fa zer cum prir em nos sas
obri ga ções. Mas in fe liz men te, de vez em quan do, fi-
ca mos de cep ci o na dos ao nos de pa rar com ati tu des
con trá ri as, como a do Se na dor Na bor Jú ni or, que
mais uma vez, numa sex ta-fe i ra, fez acu sa ções in fun -
da das con tra o Go ver no do Esta do, con tra a hon ra
das pes so as que têm lu ta do tan to por co e rên cia na
po lí ti ca, por éti ca na po lí ti ca e fun da men ta do suas
ações em pon tos cru ci a is, como a de fe sa da so be ra -
nia na ci o nal, a de fe sa da in te gri da de do ter ri tó rio na-
ci o nal bra si le i ro e, de modo mu i to es pe ci al, da Ama-
zô nia. 

A Se na do ra Ma ri na Sil va tem-se afir ma do como
ver da de i ro por tal de um mo de lo de de sen vol vi men to
para a Ama zô nia oci den tal, que pode re per cu tir mu i to
bem para o nos so País, para as po pu la ções tra di ci o -
na is, e já está re per cu tin do até fora das nos sas fron te -
i ras. La men ta vel men te, sur gem ago ra in si nu a ções ru-
ins, ca lu ni o sas e in ju ri o sas pra ti ca das pelo Se na dor
Na bor Jú ni or, tam bém con tra o Go ver no do Esta do,
con tra a fi gu ra do Go ver na dor Jor ge Vi a na. Ontem,
cir cu lou um pan fle to as si na do pelo PMDB di zen do
que ha ve ria uma ação ser vi çal do Go ver na dor Jor ge
Vi a na e da Se na do ra Ma ri na Sil va ven den do o Acre
ao im pe ri a lis mo, com uma le tra che ia de di nhe i ro si-
mu lan do uma pos tu ra anti-éti ca e con trá ria à dig ni da -
de de nos sos man da tos. Enten do que não cabe esse
tipo de ati tu de pa tro ci na da por um Par ti do. Não é isso
que le va rá a um mo men to novo da po lí ti ca no Acre.
Com pre en do que es ses atos tal vez se jam o re sul ta do 

dos úl ti mos es ter to res da po lí ti ca de ca den te. O Se na -
dor Na bor Jú ni or pos si vel men te está se afir man do
como aque le que, nos úl ti mos es ter to res po lí ti cos da
sua de ca dên cia, fez a op ção de não sair da vida pú bli -
ca pela por ta da fren te, mas pela ja ne la ou pela por ta
dos fun dos. Pois não é ca lu ni an do, não é agre din do a
hon ra das pes so as que se vai ga nhar uma ele i ção ou
man ter um es pa ço de po der.

O par ti do é aqui lo que re pre sen ta algo. Esses
Par ti dos que es tão agin do de modo con trá rio ao nos-
so atu al pro je to po lí ti co de ve ri am fazê-lo pro cu ran do
re pre sen tar algo bom e, não, a mal da de, a in jú ria, a
in ve ja, a ca lú nia, a agres são sis te má ti ca, como tem
ocor ri do.

Ne nhum Go ver na dor des se País so freu tan ta
agres são a sua hon ra, tan ta ame a ça a sua in te gri da -
de fí si ca como o Go ver na dor Jor ge Vi a na, mas a res-
pon sa bi li da de com a His tó ria, com a co e rên cia e com
a vi são éti ca lhe tem per mi ti do su por tar isso, per mi tin -
do que to das as ins ti tu i ções de mo crá ti cas ajam de
ma ne i ra na tu ral e cor re ta, cada qual cum prin do a sua
fun ção.

A im pren sa tem tido a mais ab so lu ta e am pla li-
ber da de para agir como quer, e, mu i tas ve zes, rom pe
com os prin cí pi os do res pe i to à pes soa hu ma na. La-
men ta vel men te, o Se na dor Na bor Jú ni or se alia – é
sim pá ti co ou es ti mu la – a ver da de i ras qua dri lhas que
atu am no cam po de agres são à éti ca na po lí ti ca, no
Esta do do Acre, gru pos en vol vi dos cla ra men te e com-
pro va da men te com a cor rup ção e que cor ro em qual-
quer opor tu ni da de de o Acre ter, no fu tu ro, um ca mi -
nho à al tu ra do seu des ti no, da sua au to de ter mi na ção 
e da co ra gem do seu povo.

Qu an tas ve zes fi ze mos um ape lo ao Se na dor
Na bor Jú ni or para que não agis se as sim, que re fle tis -
se so bre a co e rên cia, so bre a his tó ria de seu man da to 
que pode ser bem re co nhe ci do pelo povo acre a no,
mas a op ção de S. Ex.ª é a pró xi ma ele i ção, de afir-
mar um es pa ço de po der po lí ti co ape nas, abrin do
mão de uma opor tu ni da de mais am pla e co e ren te.

Então, te mos de con vi ver com isso, su por tar, ter
a to le rân cia de vi da e par tir para o am plo de ba te. O
que te mos hoje no pro je to do BID não é nada me nos
do que um pe di do de em prés ti mo de US$108 mi-
lhões, em que US$35 mi lhões se rão des ti na dos a in-
ves ti men tos para as po pu la ções tra di ci o na is, como
as de ín di os, de ri be i ri nhos, de se rin gue i ros, de ca bo -
clos, pes so as que cons tru í ram a base de nos sa his tó -
ria, que nos per mi ti ram ser o que so mos hoje, um
Esta do que ousa cres cer em seus in di ca do res so ci a -
is, que ousa afir mar um mo de lo eco nô mi co ino va dor,
ba se a do na agro in dús tria, no de sen vol vi men to sus-
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ten ta do, en ten den do a Flo res ta Ama zô ni ca como o
ma i or pa tri mô nio da hu ma ni da de. O Acre com pre en -
de que o mer ca do de ma de i ra tro pi cal é um mer ca do
de US$40 bi lhões/ano, do qual o Bra sil só ocu pa 8%.
Se atu ar mos com in te li gên cia, po de re mos avan çar no
zo ne a men to eco ló gi co-eco nô mi co. Te re mos a opor-
tu ni da de de ocu par esse es pa ço de ma ne i ra ex tra or -
di ná ria, já que con se gui mos o selo ver de, o cer ti fi ca -
do de ori gem no ma nu se io de nos sos pro du tos flo res -
ta is, e, com isso, a com pre en são de que a flo res ta não
é um san tuá rio, mas algo que nas ce, cres ce, mor re e
pre ci sa ser re no va da. Te mos de usar a in te li gên cia
para fa zer isso se de sen vol ver. Esse pro je to de fen de
a in clu são so ci al, com oito mil em pre gos di re tos e 24
mil em pre gos in di re tos, que pro cu ra re gu la ri zar, do
pon to de vis ta fun diá rio, mais de 10.200 fa mí li as; é um
pro je to que ousa abra çar os pe que nos e tra zer um
mo de lo eco nô mi co para a nos sa re gião. Ele quer se
afir mar na agro in dús tria, na ge ra ção de em pre go. His-
to ri ca men te, em nos so Esta do, ha via um ca mi nho
úni co: tudo o que uma pes soa ti nha de fa zer era pen-
sar em, um dia, ter um em pre go pú bli co. Qu e re mos
rom per esse ci clo ul tra pas sa do de mo de lo eco nô mi -
co. Qu e re mos a pre sen ça da agro in dús tria, para tra-
ba lhar com nos sas ri que zas na tu ra is, a fim de mos trar 
que po de mos ser di fe ren tes, como te mos de ser, da
Ama zô nia ori en tal, que tra ba lha com si de rur gia, com
mi ne ra ção, com ati vi da de pe cuá ria e ma de i re i ra, nos
mol des tra di ci o na is, que não têm tido boa apro va ção.
Esse pro je to vai ao en con tro do Pro gra ma Na ci o nal
de Flo res tas, do Go ver no Fer nan do Hen ri que, que
quer in ves tir em 50 mi lhões de hec ta res como área de
flo res tas pú bli cas.

Por tan to, não há ra zão al gu ma para crí ti ca ao
pro gra ma nem ao fi nan ci a men to que será apre ci a do
na pró xi ma se ma na.

Ca u sa-me per ple xi da de o com por ta men to an-
tié ti co do Se na dor Na bor Jú ni or. Qu an tas ve zes pro-
cu rei S. Exª, con ver sa mos e re fle ti mos a res pe i to dos
pro ble mas do Acre, quan tas ve zes S. Exª se sen tou a
meu lado e per gun tou pelo pro je to de fi nan ci a men to
do BID! Eu res pon dia que o pro je to ia bem, que es tá -
va mos em fase fi nal de ne go ci a ção e en ten di men to e,
se Deus qui ses se, se ria uma ex ce len te opor tu ni da de
ao de sen vol vi men to sus ten ta do do Acre. Nun ca hou-
ve uma re fe rên cia crí ti ca por par te do Se na dor Na bor
Jú ni or. Ago ra, às vés pe ras da apro va ção, no Se na do
Fe de ral, ini cia-se um mo vi men to de opo si ção atí pi co,
com pro fun das agres sões, ca lú ni as e in jú ri as apre-
sen ta das às nos sas au to ri da des, que têm de fen di do
o pro gra ma.

Ora, Sr. Pre si den te, a his tó ria de Chi co Men des
se con fun de com a da Se na do ra Ma ri na Sil va, com a
do Go ver na dor Jor ge Vi a na, com a do gru po po lí ti co
que atua na re gião. Chi co Men des se con tra pôs ao
mo de lo que lá se pre ten dia im plan tar, ba se a do no
que Cel so Fur ta do di zia: “No Nor des te, o po der não
está nas ci da des, mas nas fa zen das”. No Acre, ha via
o de se jo de um mo de lo equi vo ca do, re pro du zin do o
ve lho oes te ame ri ca no, re pro du zin do a es tru tu ra de
po der do sé cu lo XIX, no Nor des te, como se não fôs-
se mos ca pa zes de pen sar e de ter mi nar nos so fu tu ro.
Essa ge ra ção ou sou mo di fi car. Chi co Men des di zia
que não de se ja va a es tra da da mor te, mas a es tra da
da vida, que de vía mos res pe i tar as ge ra ções que ha-
vi am cons tru í do nos sa his tó ria, que ha vi am edi fi ca do
o Esta do e as se gu ra do nos sa au to no mia, num pro-
ces so re vo lu ci o ná rio be lís si mo, ob je ti van do uma
opor tu ni da de de fu tu ro. É pos sí vel pen sar ou sa da -
men te num Esta do que pos sui qua se 600 mil ha bi tan -
tes e que pode se afir mar com or gu lho nos in di ca do -
res so ci a is do Bra sil.

O Acre pode al can çar be los in di ca do res na sua
luta de mo de lo de de sen vol vi men to sus ten ta do, ba se -
a do no que nós te mos. Esta mos às por tas da ro do via
bi o ceâ ni ca, que vai nos li gar ao Pa cí fi co. Há 33 mi-
lhões de con su mi do res no mer ca do an di no; há o mer-
ca do asiá ti co a ser aber to e ne go ci a do; e pre ci sa mos
ter po lí ti ca eco nô mi ca. E a úni ca co i sa que esse Go-
ver no está que ren do fa zer no Esta do é de fen der um
mo de lo eco nô mi co que pos sa ge rar ri que za, que pos-
sa ter pro du ção, que pos sa ter co mer ci a li za ção, que
pos sa abrir mer ca do. A Co mu ni da de Eu ro péia tem
US$3 bi lhões para ne go ci ar com os pa í ses que te-
nham fru tas e pro du tos flo res ta is e tro pi ca is, mas exi-
gem cri té ri os de qua li da de para a in ser ção no mer ca -
do, e é tudo que que re mos.

O Se cre tá rio de Pla ne ja men to, Gil ber to Si que i -
ra, o Se cre tá rio da Flo res ta e Extra ti vis mo, Car los Vi-
cen te, e mais de 50 téc ni cos es tão agin do de ma ne i ra
cri te ri o sa, lú ci da e com pro fun da sen si bi li da de e amor
à his tó ria do Acre, de fen den do um pro je to des sa na-
tu re za.

Nós, no Se na do, in ques ti o na vel men te, fo mos a
fa vor do pro je to de fi nan ci a men to do BID para o de-
sen vol vi men to sus ten ta do no Pan ta nal, na re gião do
Mato Gros so. O Se na dor Na bor Jú ni or in clu si ve apro-
vou aque le pro je to. E ago ra te mos que pa gar o pre ço
de uma ame a ça de uma ma no bra que ocor re, com
pres são em bas ti do res da Casa, para que esse pro je -
to não ve nha a ser apro va do.

Con si de ro la men tá vel, in fe liz, esse tipo de pro-
pó si to. Só pos so en ten der que a po lí ti ca está ba se a da 
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em um mo de lo de mo crá ti co de vida, e a de mo cra cia
pres su põe a so li da ri e da de, a ci da da nia e a bus ca do
bem co mum. Não é cor ro en do a in te gri da de das au to -
ri da des, não é cor ro en do a en ver ga du ra mo ral das
per so na gens po lí ti cas que atu am no Esta do hoje que
se vai che gar a al gum lu gar.

Te nho a mais ab so lu ta tran qüi li da de de que o
povo do Acre, por onde pas so, em to dos os Mu ni cí pi -
os, é ra di cal men te so li dá rio a esse pro je to. O povo
quer em pre go, de sen vol vi men to, es tra da. Não se
pode que rer, ago ra, ma tar o so nho de uma es tra da
que leva vida, in te gra ção en tre as ci da des, que tor na
as nos sas ci da des ir mãs e que per mi te o iní cio de um
pas so de ci si vo para o fu tu ro da que la re gião.

A Ama zô nia oci den tal pode se afir mar com ex-
ce len tes in for ma ções e in di ca do res so ci o e co nô mi cos 
a fa vor do Bra sil, a fa vor da in te gri da de do ter ri tó rio
na ci o nal bra si le i ro, a fa vor da so be ra nia na ci o nal.

Ja ma is ou sa re mos ad mi tir que a Ama zô nia pos-
sa ser ar ra nha da um mi lí me tro por um es pi nho se-
quer, na de fe sa do que ela é e do que ela tem que ser
do pa tri mô nio na ci o nal e da in te gri da de do ter ri tó rio
na ci o nal bra si le i ro.

La men to pro fun da men te que o cor re dor da po lí -
ti ca de ca den te es te ja per mi tin do que al guns do Acre
es co lham a ja ne la ou a por ta dos fun dos.

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 Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
Srªs e Srs. Se na do res, nes ses úl ti mos dias, a ocu pa -
ção pelo MST de uma fa zen da em Bu ri tis, per ten cen -
te à fa mí lia do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, e ou tros fa tos que se su ce de ram àque la ocu pa ção 
ocor ri da no fi nal de se ma na, vêm pren den do a aten-
ção da opi nião pú bli ca. Ontem, in clu si ve, aqui se pro-
nun ci a ram os Se na do res Artur da Tá vo la, Lí der do
Go ver no, e Pe dro Si mon, que ob ser vou que não ha via 
Se na do res do PT em ple ná rio, in clu in do este que aqui
fala, como Lí der do PT. Mas em ra zão de inú me ros
com pro mis sos que nós sete ti ve mos, em di ver sos lu-
ga res do País, im pe di ram-nos, in fe liz men te, de es tar
aqui de pron to, fa zen do ob ser va ções so bre o que foi
dito por S. Exªs.

Gos ta ria, em pri me i ro lu gar, de di zer como nós
do Par ti do dos Tra ba lha do res te mos sido so li dá ri os a
tan tas ações do MST, so bre tu do, a sua ca u sa, além
da ne ces si da de de se re a li zar a re for ma agrá ria no

País com mu i to ma i or ve lo ci da de do que tem sido fe i -
ta até hoje nes ses 7 anos e 3 me ses; uma re for ma
agrá ria que per mi ta que o nú me ro de fa mí li as as sen -
ta das pos sa su pe rar em mu i to o nú me ro de fa mí li as
que têm sido ex pul sas do cam po por uma po lí ti ca
agrí co la nem sem pre a mais ade qua da.

Enquan to hou ver con di ções de tra ba lho no
cam po, nas mais di ver sas re giões do País, que por
ve zes re lem bram o re gi me de es cra vi dão; en quan to
hou ver pes so as vi ven do no cam po em si tu a ção de
mi sé ria e de po bre za; en quan to hou ver pes so as que
se vêem hu mi lha das, como as des cri tas na re por ta -
gem pu bli ca da on tem no The New York Ti mes so bre
o tra ba lho em re gi me de es cra vi dão na Ama zô nia,
que não di fe rem mu i to das que fre qüen te men te exis-
tem em ou tros lu ga res do País, con for me cons ta ta do
pelo pró prio Mi nis té rio do Tra ba lho e pe los Pro cu ra -
do res da área tra ba lhis ta; en quan to hou ver tais con di -
ções, te mos de com pre en der as ra zões do mo vi men -
to so ci al.

Nós do Par ti do dos Tra ba lha do res te mos fe i to,
sim, mu i tas ve zes re co men da ções ao MST por que so-
mos seus ami gos sin ce ros. Eu pró prio te nho sido con vi -
da do a dar au las em cur sos que o MST tem pro mo vi do,
jun ta men te com a Uni camp, para cen te nas de jo vens.
Fui con vi da do em ju lho de 1999, em ju lho de 2000 e em
29 de ja ne i ro des te ano, pela ter ce i ra vez. As re co men -
da ções que for mu lei fo ram aque las que es tão no meu
ideá rio, de que será cada vez mais im por tan te que o
MST use de tá ti cas e ações po lí ti cas que so bre tu do se-
jam ca rac te ri za das pela não-vi o lên cia. Des sa ma ne i ra,
irão gran je ar o res pe i to cada vez ma i or pela ca u sa da
re for ma agrá ria, pela ca u sa da jus ti ça. 

Não é à toa que o MST, em seus se mi ná ri os, re-
cor da o Li vro do Êxo do, que fala da luta pela ter ra pro-
me ti da, que fala de Tze da ka, ex pres são em he bra i co
que quer di zer jus ti ça so ci al, jus ti ça na so ci e da de.
Tam bém te nho re co men da do ao Mo vi men to dos Tra-
ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra que pro cu re sem pre re-
a li zar suas ações por me i os que gran je i em ma i or sim-
pa tia da opi nião pú bli ca.

Qu an do nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res,
sou be mos, nes se fim de se ma na, que al gu mas cen-
te nas de tra ba lha do res ha vi am aden tra do a fa zen da
dos fi lhos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, 
em Bu ri tis, ten do in clu si ve ocu pa do a sede, nos sa pri-
me i ra re a ção foi pen sar que isso não se ria um pro ce -
di men to ade qua do. So bre tu do quan do al guns da que -
les tra ba lha do res ocu pa ram a sala de vi si tas, a sala
de es tar, o quar to do Pre si den te e da Srª Ruth Car do -
so, me xen do, to can do nas suas rou pas ín ti mas, vi mos 
que isso não era algo ade qua do e res pe i to so. Qu an do 
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re sol ve ram tam bém ali dan çar, uti li zan do as be bi das
que en con tra ram na ade ga da fa zen da, esse tam bém
não foi um pro ce di men to que, no meu en ten der, pu-
des se gran je ar ma i or sim pa tia.

Mas, pre ci sa mos ob ser var que algo es tra nho
ocor reu. As in for ma ções, cada vez mais pre ci sas, que
vêm à tona, se jam da pró pria Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia, da Po lí cia Fe de ral, se jam dos ór gãos de
se gu ran ça da Po lí cia Esta du al do Go ver no de Mi nas
Ge ra is, do Go ver no Ita mar Fran co, to das in di cam que
o Go ver no Fe de ral ti nha pos si bi li da de de co nhe cer de
an te mão aque la ocu pa ção que es ta va por acon te cer,
e que não foi fe i ta de uma hora para ou tra. Há ou tro
de ta lhe: tam bém aque la cen te na de tra ba lha do res
que ocu pou a sede da fa zen da em Bu ri tis an tes so li ci -
ta ra do Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio e do
Incra um diá lo go a res pe i to das re i vin di ca ções que o
Mo vi men to pro pu nha. Então, fica a per gun ta: por que
será que o Go ver no não agiu com ma i or ce le ri da de?
Tra ta va-se, afi nal, da fa zen da que já ti nha sido ob je to
de ação or ga ni za da do MST. Então, o Go ver no já ha-
via sido aler ta do de que isso po de ria acon te cer.

Ca u sou, tam bém, es tra nhe za o fato de os Pro-
cu ra do res do Incra e do Mi nis té rio do De sen vol vi men -
to Agrá rio te rem di a lo ga do com os tra ba lha do res e li-
de ran ças do MST na fa zen da, as se gu ran do-lhes que,
se sa ís sem pa ci fi ca men te, não ha ve ria qual quer re a -
ção no sen ti do da pri são dos lí de res, ten do a po lí cia
agi do de ma ne i ra in te i ra men te di fe ren te do que foi ex-
pres so tan to pela Srª Ma ria quan to pelo Sr. Ger ci no.
Os mem bros da co or de na ção na ci o nal do MST pro-
cla mam que não con se guem mais acre di tar nas pa la -
vras do Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio ou dos
re pre sen tan tes do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car-
do so e mos tram as ra zões dis so ao lon go da his tó ria
des ses úl ti mos anos. Eles têm tido pre o cu pa ção de
não ver seus sen ti men tos e an se i os con si de ra dos
ade qua da men te. As de si gual da des so ci o e co nô mi cas 
es tão sen do uma ca rac te rís ti ca per sis ten te da so ci e -
da de bra si le i ra nas úl ti mas dé ca das. Esse é o di ag -
nós ti co fe i to, por exem plo, pelo pró prio Ipea (Insti tu to
de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da). To dos os es tu dos
re a li za dos por Ro ber to Mar tins e os eco no mis tas so-
bre a de si gual da de so ci o e co nô mi ca, e o pró prio Pre-
si den te da Re pú bli ca quan do re a li zou um ba lan ço de
seu Go ver no, re co nhe ceu que o pro ble ma da po bre za 
e da de si gual da de con ti nu am ex tre ma men te gra ves,
por tan to as suas ações têm sido in su fi ci en tes.

Mas se qui se rem, Sr. Pre si den te, sa ber o que
nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, te mos re co men -
da do ao MST – eu aqui gos ta ria de in clu si ve dar como
exem plo que nas au las que mi nis trei ao MST tive a pre-

o cu pa ção de dar de pre sen te ao Mo vi men to dos Tra ba -
lha do res Ru ra is Sem-Ter ra a tra du ção que eu pró prio fiz
do dis cur so de Mar tin Lut her King, Jr., ”Eu te nho um so-
nho“, onde ex pres sa pa la vras que fa zem mu i to sen ti do
no mo men to que es ta mos pre sen ci an do. 

Na que le pro nun ci a men to de 28 de agos to de
1963, eu re cor da rei um pou co o que es ta va acon te -
cen do à épo ca: mu i tos dos mem bros dos mo vi men tos 
ne gros pela li ber ta ção acha vam que não ha via mais
como es pe rar, por que aos ne gros era ne ga do o di re i -
to de es ta rem fre qüen tan do os mes mos res ta u ran tes, 
os mes mos ho téis, hos pi ta is, ôni bus, ba nhe i ros que
os bran cos. Em mu i tos dos Esta dos do Sul eles não
po di am se quer vo tar.

Então, mo vi men tos como o dos Pan te ras Ne-
gras dis se ram que não ha via mais como es pe rar, se-
não re a li zar ações mais para além da de so be diên cia
ci vil, mas in clu si ve ações como os dis túr bi os que co-
me ça ram a sig ni fi car o que bra-que bra dos ba ir ros e
os in cên di os nos ba ir ros de Los Ange les, como o de
Watts, De tro it, Chi ca go en tre ou tras ci da des.

Foi en tão que Mar tin Lut her King Jr. co me çou a
con cla mar os seus com pa tri o tas a re a li za rem ações
pa cí fi cas. Pas sa ram, en tão, a re a li zar mar chas após
mar chas até que ele con cla mou to dos a irem a Was-
hing ton – foi, in clu si ve, di an te do mo nu men to de Was-
hing ton – DC que se re a li zou aque la ma ni fes ta ção.
Antes, po rém, ele foi cha ma do pelo Pre si den te John
Ken nedy, que es ta va pre o cu pa do e in da gou de Mar tin 
Lut her King Jr. se não po de ri am adi ar a ma ni fes ta ção, 
pois te mia que ocor res se um que bra-que bra na ca pi -
tal dos Esta dos Uni dos. Mar tin Lut her King Jr. ex pres -
sou que po de ri am es tar se gu ros de que a ma ni fes ta -
ção se ria pa cí fi ca.

Na que le dia, pre za dos Se na do res Tião Vi a na e
Ge ral do Cân di do, ve jam as pa la vras que Lut her King
dis se a seus com pa tri o tas e mem bros de to dos os
mo vi men tos:

Nós tam bém vi e mos a esse lu gar sa gra -
do para re cor dar à Amé ri ca a in ten sa ur gên -
cia do mo men to. Esse não é o tem po de nos
dar mos ao luxo de nos acal mar ou de to mar a
dro ga tran qui li za do ra do gra du a lis mo.

Como por ve zes nós es ta mos aqui a ou vir de
Se na do res que pre ci sa mos es tar aguar dan do. Aguar-
dan do o quê? Fi car nes se pas so de les ma que ca rac -
te ri za a ação do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so? Se o Pre si den te a toda hora re cor da esse pro nun -
ci a men to de Mar tin Lut her King Jr., eu es pe ro so men -
te que ele re cor de tam bém es tas pa la vras:
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Ago ra é a hora de tor nar mos re a is as pro-
mes sas da de mo cra cia. É a hora de le van tar -
mos do vale es cu ro e de so la do da se gre ga ção
para o ca mi nho ilu mi na do de sol da jus ti ça.

É cla ro que ele tam bém dis se pa la vras como as
que eu re co men dei, e te nho re co men da do, ao MST,
como as que aqui falo:

Mas há algo que eu pre ci so fa lar para
o meu povo, que está no li mi ar ca lo ro so que
nos leva para o Pa lá cio da Jus ti ça. No pro-
ces so de ga nhar nos so lu gar de di re i to, nós
não po de mos ser cul pa dos de ações er ra -
das. Não va mos sa tis fa zer nos sa sede de li-
ber da de be ben do do cá li ce da amar gu ra e
do ódio. Pre ci sa mos sem pre con du zir nos sa 
luta no pla no alto da dig ni da de e da dis ci pli -
na. Não po de mos de i xar nos so pro tes to cri-
a ti vo de ge ne rar-se em vi o lên cia fí si ca. To-
das as ve zes e a cada vez nós pre ci sa mos
al can çar as al tu ras ma jes to sas e con fron tar
a for ça fí si ca com a for ça da alma.

Sim, re co men da mos ao MST que não use a vi o -
lên cia fí si ca, mas tam bém pre ci sa mos re co men dar ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que não dê or-
dens à sua Po lí cia Fe de ral, aos mem bros do Exér ci to, à
Po lí cia Ro do viá ria e a to dos aque les que agi ram ali em
Bu ri tis com uma for ma de ação que tam bém não está
de acor do com a Cons ti tu i ção e a lei.

Não é à toa que o Pre si den te do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral ava li ou que não ha ve ria ra zão para hu mi -
lhar os tra ba lha do res ru ra is sem-ter ra. O Juiz Ni co lau
dos San tos Neto não foi co lo ca do de i ta do na lama, al-
ge ma do como o fo ram os tra ba lha do res ru ra is sem
ter ra, por que ain da que ti ves sem re a li za do uma ope-
ra ção abu si va não pre ci sa ri am se rem tra ta dos da-
que la ma ne i ra. E é de es tra nhar que os pro cu ra do res
do pró prio Incra, tão va lo ri za dos pe las pa la vras do
pró prio Mi nis tro Raul Jung mann, ti ves sem sido in te i -
ra men te de sa u to ri za dos por que, no pró prio diá lo go
com o MST, de po is eles vi ram que a sua pa la vra não
foi hon ra da e eles es ta vam fa lan do em nome do Incra,
em nome do Mi nis té rio do de sen vol vi men to agrá rio. E
se ria im por tan te que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so vi es se a ter ago ra tam bém a ati tu de de
es tar com pre en den do es sas ações. Como a fa zen da
é dele, a que i xa é de res pon sa bi li da de dele e dos
seus fi lhos, mas pre ci sa ter a com pre en são como so-
ció lo go que é, como es tu di o so que é das dis pa ri da -
des de ren da e de ri que za que Sua Exce lên cia não
sou be, até ago ra, re sol ver ade qua da men te, por que
os seus pro gra mas so ci a is são, em ver da de, ”chin-
frins“ di an te da di men são do pro ble ma, por que o seu

Go ver no cos tu ma dar ma i or pri o ri da de às exi gên ci as
dos gran des cre do res da dí vi da pú bli ca ex ter na e in-
ter na bra si le i ra, em de tri men to da re so lu ção dos pro-
ble mas so ci a is.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do Su-
plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta sa tis fa ção, emi nen te Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, cum pri men to V. Exª por pro nun ci a -
men to que re tra ta o sen ti men to éti co do Par ti do dos
Tra ba lha do res, a res pon sa bi li da de po lí ti ca que tem o
PT na con du ção dos de ba tes so bre os gran des te mas 
e pro ble mas so ci a is bra si le i ros. Ago ra es pe ci fi ca men -
te es ta mos di an te da re fle xão que V. Exª faz so bre a
in va são ocor ri da na fa zen da do Pre si den te da Re pú -
bli ca pelo MST.

Eu, do mes mo modo que V. Exª, con si de ro a
Cons ti tu i ção Fe de ral a re fe rên cia dis ci pli nar da Na-
ção. A nos sa Car ta, que es ta be le ce cla ra men te o
com por ta men to so ci al e dis ci pli nar es pe ra do, é fru to
de gran de de ba te do Par la men to bra si le i ro. Deve,
pois, ser con si de ra da sem pre como um ins tru men to
ne ces sá rio à sus ten ta ção da de mo cra cia. A de mo cra -
cia está cal ca da em prin cí pi os fun da men ta is, como
so li da ri e da de, ci da da nia e bus ca do bem co mum.
Mas, la men ta vel men te, há gran de dis pa ri da de nes-
ses as pec tos. O Bra sil tem vá ri as fa ces; e a face dos
ex clu í dos é som bria e não cons ta da or dem do dia do
gran de de ba te po lí ti co bra si le i ro. As au to ri da des de
Esta do não têm em sua ro ti na ou vir o so fri men to do
povo bra si le i ro e se em pe nhar mais por um Bra sil di fe -
ren te. Se hou ves se mais de di ca ção e so li da ri e da de,
te ría mos um ou tro Esta do. Infe liz men te, es ta mos
alhe i os à De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos da Pes-
soa Hu ma na, que re mon ta há mais de 50 anos. La-
men ta vel men te, não te mos res pe i ta do a dig ni da de
hu ma na nes te País. Os ex clu í dos de mons tram isso.
Nun ca gos ta ría mos de ver a fa zen da pro du ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca ser in va di da e sua in ti mi da -
de de vas sa da. É cla ro que so mos con trá ri os ao que
ocor reu. Tra ta-se de uma área pro du ti va e que me re -
ce o res pe i to e a con si de ra ção de to dos. La men ta vel -
men te, não pu de mos evi tar essa ati tu de. Enten do que
é pre ci so ter, ao mes mo tem po, de vo ção à Cons ti tu i -
ção Fe de ral e res pe i to ao in jus ti fi cá vel so fri men to hu-
ma no que vi go ra nes te País. Se olhar mos para o lado,
sa be re mos que, en tre os ir mãos afri ca nos, 35 mil cri-
an ças mor rem to dos os dias de fome ou de do en ça
evi tá vel. Isso nos afli ge; isso dói mu i to em nós. No
nos so País, isso ocor re tam bém. Então, te mos de
ace le rar as trans for ma ções. E é para isto que o pro-
nun ci a men to de V.Exª apon ta: o equi lí brio en tre o res-
pe i to à Cons ti tu i ção Fe de ral e à pre ser va ção de sua
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au to ri da de da Cons ti tu i ção Fe de ral e, ao mes mo tem-
po, a ne ces si da de ina diá vel de mu dar mos a face so ci -
al des te País. A dí vi da so ci al nos de i xa mu i to in dig na -
dos e nos faz so frer mu i to. Te mos de rom per esse ci-
clo. Não po de mos per mi tir a ma nu ten ção de um Bra sil 
que se dis tan cia cada vez mais do povo, da que les
que pas sam fome e não têm opor tu ni da de ao di re i to
mais sa gra do na vida. Deve-se res pe i tar o di re i to à
pro pri e da de, mas deve-se res pe i tar tam bém o sa gra -
do di re i to ao tra ba lho. No Esta do de V.Exª, há mais de
1,6 mi lhão de sem pre ga dos. Isso afron ta a dig ni da de
do povo bra si le i ro. De ve mos res pe i to ao Pre si den te
da Re pú bli ca, à Cons ti tu i ção Bra si le i ra, mas de ve mos 
res pe i to sa gra do ao so fri men to do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, an tes que V. Exª con ce da
mais al gum apar te, faço um ape lo – já que res tam
pou cos mi nu tos para o tér mi no da ses são e ain da há
dois ora do res ins cri tos – para que os apar te an tes se-
jam bre ves e que V. Exª con clua o seu pro nun ci a men -
to, que já ul tra pas sou o tem po re gi men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ou vi rei os Se na do res que já si na li za ram pe din do
apar te e, de po is, fa rei a con clu são com bre vi da de.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – 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) –
Tem o apar te V. Exª.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se-
na dor Edu ar do Su plicy, pa ra be ni zo-o pela sua opor-
tu na ma ni fes ta ção na tar de de hoje. V. Exª ex pres sou,
de for ma cor re ta, o nos so pen sa men to e a nos sa in-
dig na ção em re la ção aos fa tos ocor ri dos na Fa zen da
Bu ri tis. Hou ve, de fato, um exa ge ro por par te dos ocu-
pan tes da fa zen da ao in va dir um lo cal pro du ti vo e a in-
ti mi da de do Pre si den te. Com isso, não con cor da mos.
Entre tan to, tam bém não con cor da mos com as ações
vi o len tas a que as sis ti mos pela te le vi são: pes so as
amar ra das, com as mãos para trás e o ros to no chão –
uma cena de vi o lên cia ino mi ná vel. Lem bra mos cena
pa re ci da ocor ri da no dia 25 de abril, em Por to Se gu ro. 
Está va mos lá e vi mos um ín dio ajo e lha do no chão di-
an te de po li ci a is ar ma dos até os den tes – uma cena
que nos cho cou pro fun da men te. Ce nas des se tipo
agri dem a nos sa dig ni da de. Fal ta res pe i to aos di re i tos 
hu ma nos nes te País. Po de mos ci tar, no Rio de Ja ne i -
ro, uma re gião mu i to bo ni ta, a Res tin ga da Ma ram ba -
ia, onde uma co mu ni da de cons ti tu í da de re ma nes -
cen tes de qui lom bos está sen do ví ti ma de uma ação
de ex pul são por par te da Ma ri nha e do Exér ci to, por
se tra tar do lo cal onde o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so vai pas sar seus fi na is de se ma na. Não
exis te res pe i to pela co mu ni da de re ma nes cen te de
qui lom bos. Na ti vos que lá ha bi tam há mu i tos anos e
es tão sen do ex pul sos da área por ação do Exér ci to e

da Ma ri nha. Esta mos tra ba lhan do jun to ao Mi nis té rio
Pú bli co para evi tar es sas vi o lên ci as. Pois, com pa nhe -
i ro Edu ar do Su plicy, não po de mos nos ca lar di an te
des se tipo de vi o lên cia con tra co mu ni da des re ma nes -
cen tes de qui lom bos, con tra tra ba lha do res ru ra is,
con tra tra ba lha do res de um modo ge ral. Se hou ve
exa ge ro da par te dos tra ba lha do res, por ou tro lado, o
Go ver no, as au to ri da des não po de ri am ter co me ti do
tal vi o lên cia, prin ci pal men te por que ti nha ha vi do um
acor do que foi des cum pri do, o que de mons tra o
mau-ca ra tis mo des sas pes so as. São pes so as de
mau ca rá ter aque les que não cum prem acor do e pra-
ti cam ações vi o len tas con tra tra ba lha do res. Qu e ro
pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to, Se na dor.
Mu i to obri ga do pelo apar te.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não. De po is co men ta rei a re fle xão dos três com-
pa nhe i ros.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Mu i to ra pi -
da men te, Se na dor Edu ar do Su plicy, que ro me so mar
ao dis cur so de V. Exª sim ples men te re gis tran do que o
uso da for ça e o cum pri men to da ”jus ti ça“ só acon te ce
para aque les que são com ple ta men te des pro vi dos dos
me ca nis mos de de fe sa que a lei pro pi cia na lei e que
não po dem ser aces sa dos pe los ex clu í dos. Foi mu i to fe-
liz a fala do Se na dor Tião Vi a na – ou foi V. Exª  quan do
dis se que o Juiz Ni co lau dos San tos Neto, o pró prio Se-
na dor Ja der Bar ba lho e tan tos ou tros não so fre ram as
hu mi lha ções por que pas sa ram os sem-ter ra.

Po de mos, sim, ter uma vi são crí ti ca. Não con-
cor da mos com o que fi ze ram os sem-ter ra, mas te-
mos que de i xar bem cla ro que es sas pes so as, em bo -
ra te nham uti li za do um mé to do equi vo ca do, bus cam
um di re i to: o di re i to à ter ra e à vida. Mas aque les que
ca u sa ram um mal mu i to gran de a esta Na ção, pelo
des vio do di nhe i ro pú bli co, di nhe i ro que po de ria ser
uti li za do para fins de re for ma agrá ria, não so frem com
a vo ra ci da de do cum pri men to da lei. Obser va mos mu-
i tas ve zes a uti li za ção de to das as ate nu an tes para
que eles não pas sem pe los cons tran gi men tos e hu mi -
lha ções a que fo ram sub me ti dos os sem-ter ra.

Na ver da de, os sem-ter ra só fo ram sub me ti dos
àque le tra ta men to por não te rem a es tru tu ra de po der
e não per ten ce rem às cas tas da que les que são pro te -
gi dos pe las bre chas que a lei con ce de aos in clu í dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do Se na do ra Ma ri na Sil va, Se na dor Ge ral do 
Cân di do e Se na dor Tião Vi a na, pe las re fle xões que com-
ple men tam e en ri que cem o meu pro nun ci a men to.

V. Exªs, que são da Ama zô nia, cer ta men te le-
ram, on tem, as di vul ga ções do The New York Ti mes,
mos tran do as con di ções de tra ba lho es cra vo na Ama-
zô nia; ti pi ca men te tra ba lha do res que, por mu i tos
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anos, es ti ve ram em áre as de cor te do mog no, de flo-
res tas, e que tra ba lham, por lon go tem po, sem re ce -
ber qual quer re mu ne ra ção. Alguns mem bros do Go-
ver no, como o Mi nis tro Raul Jung mann, pen sa vam
que tal fato não mais ocor ria no Bra sil, mas foi o pró-
prio Mi nis té rio do Tra ba lho, por meio de seus Pro cu ra -
do res e téc ni cos, quem fez essa cons ta ta ção. 

Par ti ci pei de uma Co mis são de De pu ta dos e
Se na do res que ob ser vou si tu a ção se me lhan te nos
anos 90, na re gião de Rio Ma ria, sul do Pará.

Na me di da em que si tu a ções como essa re al -
men te fo rem ex tin tas no Bra sil, não ha ve rá mais ra-
zões para a for ça de um mo vi men to so ci al como o do
MST, mas en quan to per du ra rem con di ções pro ble -
má ti cas tão for tes para os tra ba lha do res ru ra is, en-
quan to não ti ve rem aces so à ter ra, sua ra zão de exis-
tir como mo vi men to so ci al con ti nu a rá, ain da que pos-
sam seus mem bros, por um mo men to ou ou tro, re a li -
zar ações abu si vas. 

Pre ci sa mos di zer a eles com fran que za dos
abu sos co me ti dos. 

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:

REQUERIMENTO Nº 114, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral que seja en vi a do
voto de apla u so à Rá dio Clu be Pa ra na en se B52, a
mais an ti ga do Pa ra ná e a ter ce i ra do Bra sil, que com-
ple ta dia 27 de ju nho do cor ren te ano, 78 anos de
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de.

Sala de Ses sões, 26 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
re que ri men to lido será pu bli ca do e des pa cha do à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

So bre a mesa, pro je tos de lei que pas so a ler.
São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2002

Alte ra o De cre to-Lei nº 204, de 27 de
fe ve re i ro de 1967, que “Dis põe so bre a ex-
plo ra ção de lo te ri as e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, e ou tros di plo mas le ga is, para as se -
gu rar aos apos ta do res e par ti ci pan tes de
lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma ção pré-
via so bre as pro ba bi li da des de su ces so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 204, de 27 de fe ve re i ro de

1967, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ar ti go:

Art. 1º-A O bi lhe te de lo te ria con te rá in for ma ção
so bre as pro ba bi li da des de su ces so do apos ta dor.

Art. 2º A Lei nº 5.768, de 20 de de zem bro de
1971, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art. 5º-A Nas ope ra ções a que se re fe -
rem os arts. 1º e 4º, os par ti ci pan tes se rão
in for ma dos so bre as suas pro ba bi li da des de
su ces so, sem pre que o cál cu lo for pos sí vel.

Art. 3º O art. lº do De cre to-Lei nº 261, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
como § 1º:

Art. 1º ....................................................

§ 1º .......................................................
§ 2º Qu an do o tí tu lo de ca pi ta li za ção

as se gu rar a par ti ci pa ção em sor te i os, o ad-
qui ren te será in for ma do so bre as suas pro-
ba bi li da des de su ces so. (NR)

Art. 4º A Lei nº 9.615 de 24 de mar ço de 1998,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art. 59-A. Os par ti ci pan tes de jo gos de
bin go se rão pre vi a men te in for ma dos so bre
as suas pro ba bi li da des de su ces so.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

E bas tan te sig ni fi ca ti vo o vo lu me de re cur sos mo-
vi men ta dos com lo te ri as, bin gos e sor te i os no Bra sil.

Os apos ta do res e par ti ci pan tes, en tre os qua is
se in clu em pes so as com ba i xís si mo po der aqui si ti vo,
apli cam uma par ce la de suas ren das (em al guns ca-
sos essa par ce la é sig ni fi ca ti va) em lo te ri as e jo gos,
na es pe ran ça de se rem lo gra dos com a sor te e re ce -
ber prê mi os que lhes pro pi ci em ma i or bem-es tar, mo-
di fi can do a sua con di ção so ci al.

No mais das ve zes, po rém, não têm a me nor
cons ciên cia da qua se des pre zí vel pro ba bi li da de que
têm de ga nhar.

Com a pro po si ção que ora sub me te mos à apre-
ci a ção dos ilus tres Pa res, pre ten de mos as se gu rar
aos apos ta do res e par ti ci pan tes in for ma ção pré via
so bre as suas pro ba bi li da des de su ces so, de for ma a
lhes pro por ci o nar me lho res con di ções para a ava li a -
ção da con ve niên cia de jo gar ou apos tar.

Des ta can do o ca rá ter so ci al de nos sa pro pos ta,
con ta mos com o apo io des ta Casa para a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. –
Mo re i ra Men des.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2002

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –,
para dis ci pli nar a exe cu ção e a pres cri -
ção da pena.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 75, 83, 109 e 119 do De cre to-Lei

nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal
–, al te ra dos pela Lei nº7.209, de 11 de ju lho de 1984,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 75. O tem po de pena pri va ti va de
li ber da de, im pos ta para cada cri me, não
pode ser su pe ri or a 30 (trin ta) anos.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de cum pri -
men to da pena será igual ao so ma tó rio de
to das as pe nas au tô no mas a que o agen te
foi con de na do. (NR)

Art. 83....................................................
..............................................................
§ 1º Para o con de na do por cri me do lo -

so, co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a -
ça à pes soa, a con ces são do li vra men to fi-
ca rá tam bém su bor di na da à cons ta ta ção de
con di ções pes so a is que fa çam pre su mir que
o li be ra do não vol ta rá a de lin qüir.

§ 2º Qu an do o so ma tó rio das pe nas
apli ca das ul tra pas sar 30 (trin ta) anos, a au-
to ri da de ju di ci al que apli car as pe nas de ve rá 
de cla rar na sen ten ça o tem po mí ni mo de
pro va para que seja re que ri da a li ber da de
con di ci o nal, o qual não pode ser in fe ri or a
20 (vin te) anos, e, em qual quer caso, não
po de rá ul tra pas sar dois ter ços da pena ou o
li mi te de 48 (qua ren ta e oito) anos.

§ 3º So bre vin do con de na ção por fato
pos te ri or ao iní cio do cum pri men to da pena,
e isso le var a uma exe cu ção su pe ri or a 30
(trin ta) anos, o juiz que apli car a pena de ve -
rá re ver o tem po de pro va para a li ber da de
con di ci o nal, com base no § 2º.

§ 4º Para a de fi ni ção do tem po de pro-
va, pre vis to no § 3º o juiz de ve rá con si de rar
a cul pa bi li da de, os an te ce den tes, a con du ta
so ci al, a per so na li da de do agen te, os mo ti -
vos, as cir cuns tân ci as e con se qüên ci as do
cri me. (NR)

Art. 109. A pres cri ção, an tes de tran si -
tar em jul ga do a sen ten ça fi nal, sal vo o dis-
pos to nos §§ 1º e 2º do art. 110 des te Có di -

go, re gu la-se pelo do bro do má xi mo da
pena pri va ti va de li ber da de co mi na da para o
cri me.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se às pe nas
res tri ti vas de di re i to os mes mos pra zos pre-
vis tos para as pri va ti vas de li ber da de. (NR)

Art. 119. No caso de con cur so de cri-
mes, a ex tin ção da pu ni bi li da de in ci di rá so-
bre a soma das pe nas au to no ma men te im-
pos tas, res pe i ta da a re gra do art. 109. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O ins ti tu to da uni fi ca ção das pe nas, pre vis to no
art. 75 do Có di go Pe nal (CP), com bi na do com as nor-
mas de ex tin ção da pu ni bi li da de por pres cri ção, dis-
pos tas nos arts. 109, 110 e 119 do mes mo Có di go,
cri ou uma si tu a ção ab sur da para a Jus ti ça e a per se -
cu ção cri mi nal re a li za da pelo Esta do. Assim é que, se
um cri mi no so pra ti ca um cri me gra ve como o ho mi cí -
dio qua li fi ca do ou o es tu pro se gui do de mor te, a pena
que ele cum pri rá será pra ti ca men te a mes ma que ele
re ce be ria se ti ves se co me ti do dois, três, dez ou
qual quer nú me ro de cri mes da mes ma na tu re za,
sen do os cri mes pró xi mos no tem po, ou es pa ça dos. 
Nes sa si tu a ção a lei não tem mais qual quer po der
de dis su a são so bre o cri mi no so. Se, por exem plo,
um de lin qüen te co me te dez rou bos, num mes mo
ano, e re ce be uma pena de sete anos por cada de li -
to, bas ta que ele fi que fo ra gi do por doze anos e re a -
pa re ça de po is des se pra zo, por que es ta rá fora do
al can ce da Jus ti ça, por for ça do dis pos to no art. 119
do CP: “No caso do con cur so de cri mes, a ex tin ção
da pu ni bi li da de in ci di rá so bre a pena de cada um
iso la da men te”. E doze anos é o tem po de pres cri ção
da pena in fe ri or a oito anos (arts. 109 e l10 do CP). Ou
seja, o cri mi no so tro ca uma pena de se ten ta anos por
um “de sa pa re ci men to” de doze anos, o que, con ve -
nha mos, lhe é mu i to van ta jo so.

Enten de mos que os ins ti tu tos ju rí di cos da uni fi -
ca ção da pena e da pres cri ção, como es tão dis pos tos 
na lei, es ti mu lam o cri me e são gran des res pon sá ve is
pela im pu ni da de e pe las al tas ta xas de cri mi na li da de.

Ve mos, cla ra men te, que essa es drú xu la si tu a -
ção ju rí di ca, in tro du zi da no Có di go pela Lei nº 7.209,
de 11 de ju lho de 1984, con si de ran do-se a com ple xa
si tu a ção da Se gu ran ça Pú bli ca que atra ves sa mos,
não con ta ria, hoje em dia, com o apo io da so ci e da de.

No en tan to, para mi ti gar o re to mo ao prin cí pio
de so ma tó ria das pe nas, que vi go ra va no pas sa do,
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su ge ri mos a in tro du ção de uma dis po si ção que é co-
mum em pa í ses que ad mi tem pe nas al tas de pri va ção 
de li ber da de: a obri ga tó ria de cla ra ção da au to ri da de
ju di ci al, no mo men to da con de na ção, so bre o tem po
mí ni mo de cum pri men to da pena (tem po de pro va)
para que o ape na do re que i ra li ber da de con di ci o nal.
Opi na mos que, para pe nas su pe ri o res a 30 (trin ta)
anos, o tem po mí ni mo de pro va seja de 20 (anos), não
po den do ul tra pas sar dois ter ços da pena ou o li mi te
de 48 (qua ren ta e oito) anos. Por que 48 (qua ren ta e
oito) anos? Para que seja aten di do, em par te, o en-
ten di men to atu al de que nin guém deve fi car pre so por
tem po ma i or que sua vida. A ida de mé dia dos de lin -
qüen tes que co me tem os cri mes mais gra ves está em
tomo de 20 (vin te) anos. Como a so bre vi da do ho mem 
bra si le i ro, aos 20 (vin te) anos, está pró xi ma de 49
(qua ren ta e nove) anos, o ape na do terá a chan ce de
cum prir, sol to, o res tan te de sua pena.

Ofe re ce mos este Pro je to de Lei com a con vic -
ção de que con tri bu i rá para a se gu ran ça da so ci e da -
de e para o aper fe i ço a men to da Lei e da Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Ro-
meu Tuma.

LEI Nº 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984

Alte 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 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 1º O De cre to-lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar com as se-
guin tes al te ra ções:

CAPÍTULO III
Da Apli ca ção da Pena

Art. 75. O tem po de cum pri men to das pe nas pri-
va ti vas de li ber da de não pode ser su pe ri or a trin ta
anos.

§ 1º Qu an do o agen te for con de na do a pe nas
pri va ti vas de li ber da de cuja soma seja su pe ri or a trin-
ta anos, de vem elas ser uni fi ca das para aten der ao li-
mi te má xi mo des te ar ti go.

§ 2º So bre vin do con de na ção por fato pos te ri or
ao iní cio do cum pri men to da pena, far-se-á nova uni fi -
ca ção, des pre zan do-se, para esse fim, o pe río do de
pena já cum pri do.

Con cur so de in fra ções
....................................................................................

CAPÍTULO V
Do Li vra men to Con di ci o nal

Re qui si tos do li vra men to con di ci o nal
Art. 83. O juiz po de rá con ce der li vra men to con-

di ci o nal ao con de na do a pena pri va ti va de con di ci o nal 
li ber da de igual ou su pe ri or a dois anos, des de que:

I – cum pri da mais de um ter ço da pena se o con-
de na do não for re in ci den te em cri me do lo so e ti ver
bons an te ce den tes;

II – cum pri da mais da me ta de se o con de na do
for re in ci den te em cri me do lo so;

III – com pro va do com por ta men to sa tis fa tó rio
du ran te a exe cu ção da pena, bom de sem pe nho no
tra ba lho que lhe foi atri bu í do e ap ti dão para pro ver à
pró pria sub sis tên cia me di an te tra ba lho ho nes to;

IV – te nha re pa ra do, sal vo efe ti va im pos si bi li da -
de de fazê-lo, o dano ca u sa do pela in fra ção.

Pa rá gra fo úni co. Para o con de na do por cri me
do lo so, co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à
pes soa, a con ces são do li vra men to fi ca rá tam bém su-
bor di na da à cons ta ta ção de con di ções pes so a is que
fa çam pre su mir que o li be ra do não vol ta rá a de lin qüir.

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

TÍTULO VIII
Da Extin ção da Pu ni bi li da de

Pres cri ção an tes de tran si tar em jul ga do a sen-
ten ça

Art. 109. A pres cri ção, an tes de tran si tar em jul-
ga do a sen ten ça fi nal, sal vo o dis pos to nos §§ 1º e 2º
do art. 110 des te có di go, re gu la-se pelo má xi mo da
pena pri va ti va de li ber da de co mi na da ao cri me, ve ri fi -
can do-se:

I – em vin te anos, se o má xi mo da pena é su pe ri -
or a doze;

II – em de zes se is anos, se o má xi mo da pena é
su pe ri or a oito anos e não ex ce de a doze;

III – em doze anos, se o má xi mo da pena su pe ri -
or a qua tro anos e não ex ce de a oito;

IV – em oito anos, se o má xi mo da pena é su pe -
ri or a dois anos e não ex ce de a qua tro;

V – em qua tro anos, se o má xi mo da pena é
igual a um ano ou, sen do su pe ri or, não ex ce de a dois;

VI – em dois anos, se o má xi mo da pena é in fe ri -
or a um ano.

Pres cri ção das pe nas res tri ti vas de di re i to
Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se às pe nas res tri ti vas 

de di re i to os mes mos pra zos pre vis tos para as pri va ti -
vas de li ber da de.
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Pres cri ção de po is de tran si tar em jul ga do sen-
ten ça fi nal con de na tó ria.

Art. 110. A pres cri ção de po is de tran si tar em jul-
ga do a sen ten ça con de na tó ria re gu la-se jul ga do pela
pena apli ca da e ve ri fi ca-se nos pra zos fi xa dos no ar ti -
go an te ri or, os qua is se au men tam de um ter ço, se o
con de na do é re in ci den te.

§ 1º A pres cri ção, de po is da sen ten ça con de na -
tó ria com trân si to em jul ga do para a acu sa ção, ou de-
po is de im pró vi do seu re cur so, re gu la-se pela pena
apli ca da.

§ 2º A pres cri ção, de que tra ta o pa rá gra fo an te -
ri or, pode ter por ter mo ini ci al data an te ri or à do re ce -
bi men to da de nún cia ou da que i xa.

Ter mo ini ci al da pres cri ção an tes de tran si tar em
jul ga do a sen ten ça fi nal

....................................................................................
Art. 119. No caso de con cur so de cri mes, a ex-

tin ção da pu ni bi li da de in ci di rá so bre a pena de cada
um, iso la da men te.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.

Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do PFL, ao
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, for mu lei re que ri men -
to à Mesa nos se guin tes ter mos: 

Na for ma do art. 222 do Re gi men to Inter no, re-
que i ro voto de apla u so ao Mi nis tro Almir Paz zi a not to
Pin to pelo seu de sem pe nho à fren te do Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho. 

Jus ti fi ca ção

O Mi nis tro Almir Paz zi a not to Pin to, em sua ges-
tão na Pre si dên cia do TST, to mou me di das para re cu -
pe rar a ima gem da Jus ti ça do Tra ba lho, aba la da por
fa tos de to dos co nhe ci dos. Cri ou um Con se lho Su pe -
ri or para fis ca li zar e ori en tar to dos os seus ór gãos,
de ter mi nou a dis tri bu i ção ime di a ta, aos Mi nis tros, de
mais de 100 mil pro ces sos, o que, com a ra ci o na li za -
ção de pro ce di men tos e in for ma ti za ção das ses sões,
re sul tou no au men to da quan ti da de de pro ces sos jul-
ga dos.“

O re que ri men to tam bém tem, como jus ti fi ca ção, 
o se guin te pro nun ci a men to:

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis tro
Almir Paz zi a not to anun ci ou sua apo sen ta do ria, dia
14, no Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, fa zen do uma
ad ver tên cia a res pe i to das re la ções do tra ba lho:

Sem re for mas cer te i ras e pro fun das –
são suas as pa la vras – o Bra sil en fren ta rá
di fi cul da des in trans po ní ve is para ser efi ci en -
te e com pe ti ti vo, ge rar em pre gos e cri ar
con di ções que lhe per mi tam de sen vol ver-se
com ra pi dez e de ma ne i ra me nos he te ro gê -
nea e mais jus ta.

É uma das vo zes mais au to ri za das do País para
fazê-la. Co nhe ce a fun do a le gis la ção tra ba lhis ta.
Além de mem bro da Aca de mia Na ci o nal do Di re i to do
Tra ba lho, teve a opor tu ni da de rara de atu ar nas três
ver ten tes da área. Foi, por 22 anos, bri lhan te ad vo ga -
do tra ba lhis ta. Pas sou, a se guir, para o Po der Le gis la -
ti vo pa u lis ta e foi para o Po der Exe cu ti vo. Exer ceu o
car go de Se cre tá rio do Tra ba lho no Go ver no Fran co
Mon to ro e o de Mi nis tro de Tra ba lho no Go ver no Sar-
ney e aca bou no me a do Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho. 

Pôde ver, as sim, por di fe ren tes ân gu los, a ques-
tão tra ba lhis ta. Como ad vo ga do, foi ne go ci a dor.
Como Se cre tá rio Esta du al e Mi nis tro do Tra ba lho,
me di ou e nor ma ti zou re la ções de tra ba lho; como ma-
gis tra do, de ci diu con fli tos in di vi du a is e co le ti vos. Além
dis so, não lhe fal tou vi são po lí ti ca, pois foi, três ve zes,
ele i to De pu ta do Esta du al por São Pa u lo. 

Por isso, de ve mos me di tar o avi so que nos faz:
sem re for mas pro fun das nas re la ções de tra ba lho, o
Bra sil en fren ta rá di fi cul da des in trans po ní ve is para ser
efi ci en te e com pe ti ti vo, ge rar em pre go e de sen vol -
ver-se.

Em vá ri as ma ni fes ta ções, por meio de ar ti gos
ou de en tre vis tas em jor na is e na te le vi são, a que te-
nho tido opor tu ni da de de ler ou de acom pa nhar, ele
cha ma a aten ção, em sín te se para o se guin te: 

A glo ba li za ção, gos te mos ou não, é ir re ver sí vel.
De cor re da mo der na tec no lo gia, que pra ti ca men te
eli mi nou as no ções de tem po e es pa ço, var ren do as
fron te i ras. 

Mi lhões ou bi lhões de dó la res des lo cam-se de
um país para ou tro em ques tão de mi nu tos, bus can do 
se gu ran ça e ren ta bi li da de. 

O mer ca do tor nou-se al ta men te com pe ti ti vo. O
país que não se adap tar a esse mun do novo não terá
mer ca do e, con se qüen te men te, nem de sen vol vi men -
to nem em pre go.
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As re la ções de tra ba lho são es sen ci a is para a
com pe ti ti vi da de e a cri a ção de em pre gos, pois o ca pi -
tal foge da in cer te za e da in se gu ran ça.

Não se tra ta, se gun do o Mi nis tro Paz zi a not to, de
eli mi nar di re i tos bá si cos do tra ba lha dor, mas sim de
sim pli fi car, mo der ni zar e tor nar cla ra a le gis la ção tra-
ba lhis ta, eli mi nan do pon tos obs cu ros, fon tes ge ra do -
ras de atri to e de in se gu ran ça.

A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, ela bo ra da 
em 1943, para um Bra sil fun da men tal men te ru ral, de
in dus tri a li za ção in ci pi en te, che ga ao séc. XXI com a
rou pa gem aca nha da da pri me i ra me ta de do séc. XX.
Pre ci sa ser ade qua da à nova re a li da de do Bra sil e do
mun do.

De fato, as sis ti mos a ex tra or di ná ri as mu dan ças
no Bra sil e no mun do. O pro ble ma do em pre go tor-
nou-se ques tão cru ci al. Te mos de en con trar me i os
que fa vo re çam a cri a ção de pos tos de tra ba lho. Um
de les, com cer te za, está nas re la ções de tra ba lho.
Sa be mos que a gran de fon te de em pre gos está na
mi cro e pe que na em pre sas. As gran des em pre gam
cada vez mais no vas tec no lo gi as e cada vez me nos
mão-de-obra. Pode-se di zer que quan to ma i or o in-
ves ti men to me nor é a quan ti da de pro por ci o nal de
em pre go cri a do.

De um to tal de 6.810.564 es ta be le ci men tos
exis ten tes no Bra sil, se gun do da dos do Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go, ape nas 4.061 têm mais de 500
em pre ga dos. A imen sa ma i o ria, 4.758.902, re pre sen -
tan do 69,88%, é es ta be le ci men to fa mi li ar, sem em-
pre ga do e 1.352.983 (19,87%) pos su em até qua tro
em pre ga dos.

Di an te des se qua dro, é de in da gar-se: Será que
de ve mos con ti nu ar man ten do a mes ma com ple xa le-
gis la ção tra ba lhis ta para to das as em pre sas, não im-
por tan do se te nha dois ou mil  em pre ga dos? Se está
ins ta la da num gran de cen tro ur ba no ou numa mi nús -
cu la vila de um mu ni cí pio dis tan te?

Será que de ve mos con ti nu ar com a hora no tur -
na fi xa da em 52 mi nu tos e 30 se gun dos? Será que
de ve mos pros se guir com a po lí ti ca de fi xar pa ga men -
to ex tra a tí tu lo de in sa lu bri da de ou pe ri cu lo si da de,
em al guns ca sos de di fí ce is de ve ri fi ca ção, em vez de
for çar a em pre sa a re du zir os ris cos?

E a uni da de sin di cal? De ve mos man tê-la ou
per mi tir a li ber da de sin di cal como pre co ni za da pela
Con ven ção nº 87 da Orga ni za ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho? Essa con ven ção, por si nal, des de 1949
aguar da ra ti fi ca ção por par te do Con gres so Na ci o nal, 
es tan do pre sen te men te nes ta Casa?

A li ber da de sin di cal não for ta le ce rá e dará mais
au ten ti ci da de aos sin di ca tos para ne go ci ar com os
em pre ga do res?

Essas são al gu mas das ques tões que es ta rão
em de ba te. E o Mi nis tro Almir Paz zi a not to po de rá,
nes se pon to, dar im por tan te con tri bu i ção. 

Ele en cer rou exa tos 17 anos de atu a ção em
Bra sí lia. Che gou no dia 14 de mar ço de 1985 para, a
con vi te de Tan cre do Ne ves, as su mir a pas ta do Tra ba -
lho, con vi te man ti do pelo Pre si den te Sar ney, e de i xou
o TST no dia 14 des te mês de mar ço. Re ti rou-se do
pla no fe de ral, tal vez por bre ve pe río do. Des ven ci lha -
do dos im pe di men tos le ga is da ma gis tra tu ra, es ta rá
li vre para re to mar a já de mons tra da vo ca ção po lí ti ca
e, quem sabe, vir a ocu par car go ele ti vo ou, ou tra vez,
car go no Exe cu ti vo fe de ral.

O TST dele se des pe diu, no úl ti mo dia 13, em
con cor ri da ses são so le ne. Foi sa u da do, em nome do
Tri bu nal, pelo Mi nis tro José Lu ci a no de Cas ti lho Pe re -
i ra, ilus tre mi ne i ro de Pe dro Le o pol do, ca sa do com
Ânge la, fi lha de meu que ri do ami go Oné si mo Vi a na
de Sou za, res pe i ta do ho mem pú bli co que, en tre ou-
tras fun ções, exer ceu, com efi ciên cia e pro bi da de, o
car go de De le ga do do Mi nis té rio do Tra ba lho no meu
Esta do, Mi nas Ge ra is.

Devo res sal tar a be le za da sim pli ci da de e, di ria,
da sa be do ria mi ne i ra da sa u da ção.

O Mi nis tro Lu ci a no teve a fe li ci da de de ins pi -
rar-se em Gu i ma rães Rosa, or gu lho de Mi nas e da li-
te ra tu ra bra si le i ra. No di zer de ou tro gran de mi ne i ro,
Mu ri lo Men des, de Juiz de Fora, Gu i ma rães Rosa deu
um gol pe de gê nio ao in se rir a vi vên cia ser ta ne ja
numa pro sa-po e sia ex pe ri men tal en tre a li nha eru di ta
e a po pu lar, ni ve lan do-se a Pound e Joy ce. João Gu i -
ma rães Rosa foi as sim pin ta do em ver sos pelo ma gis -
tral Car los Drum mond de Andra de, cujo cen te ná rio de
nas ci men to, por si nal, Mi nas e o Bra sil es tão a co me -
mo rar:

”João era fa bu lis ta?
Fa bu lo so?
Fá bu la?
Ser tão mís ti co dis pa ra do
No exí lio da lin gua gem co mum?
Fi ca mos sem sa ber o que era João
e se João exis tiu
de se pe gar.“

Pois bem, o Mi nis tro Lu ci a no foi lá no ”Gran de
Ser tão“ para to mar de Ri o bal do o mote do seu dis-
cur so:
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O cor rer da vida em bru lha tudo – dis se 
Ri o bal do – a vida é as sim: es quen ta e es-
fria, aper ta e daí afrou xa, sos se ga e de po is
de sin qui e ta. O que ela quer da gen te é co ra -
gem.

Co ra gem, as si na lou o Mi nis tro Lu ci a no, foi a
ca rac te rís ti ca da atu a ção do Mi nis tro Almir Paz zi a -
not to des de os tem pos da ad vo ca cia.

Foi ad vo ga do dos me ta lúr gi cos do ABC pa u lis ta
quan do co me ça ram a de sa fi ar a Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal, num pre lú dio da aber tu ra po lí ti ca.

Como Mi nis tro do Tra ba lho, teve a de li ca da ta re -
fa de, sem rom per o frá gil re nas cer do re gi me de mo -
crá ti co, en fren tar mi lha res de gre ves pro mo vi das por
sin di ca tos ine bri a dos com a li ber da de re con quis ta da.

Como Mi nis tro do TST, onde che gou em se tem -
bro de 1988, en fren tou a per ple xi da de das mu dan ças
mun di a is e seus re fle xos nas re la ções de tra ba lho.

O Mi nis tro José Lu ci a no dis se que, como ho-
mem do in te ri or, pa u lis ta de Ca pi va ri, o Mi nis tro Almir
Paz zi a not to sa bia, como os mi ne i ros, das as tu ci o sas
ver da des ca i pi ras.

Uma diz que num mato só se en tra até a me ta -
de, por que de po is se ca mi nha para a sa í da. Ou tra, co-
lhi da por Gu i ma rães Rosa, diz: ”Deus mede a es po ra
pela ré dea.“

Paz zi a not to, ain da se gun do o Mi nis tro Lu ci a no,
per ce beu ha ver che ga do ao meio da mata. ”Me diu a
es po ra pela ré dea“, to mou co ra gem e, an te ci pan do
de três ou qua tro me ses o tér mi no do man da to de
Pre si den te, para fa ci li tar a ad mi nis tra ção do Tri bu nal,
como es cla re ceu, pe diu a apo sen ta do ria e se guiu
adi an te, pron to para ou tros de sa fi os.

O Mi nis tro José Lu ci a no de Cas ti lho Pe re i ra
acres cen tou que Paz zi a not to pas sa rá a con vi ver com
a per ple xi da de do mun do de hoje, ”de mu i tas per gun -
tas e pou quís si mas res pos tas“.

Mas ele, que mu i to re ce beu, por sua ex pe riên -
cia, mu i to tem a dar. ”Gran de será a con tri bu i ção de V.
Exª – as si na lou – para dar uma di men são hu ma na ao
tra ba lho, que, como to dos já sa bem, não pode ser
uma mer ca do ria pre ca ri za da pelo fun da men ta lis mo
do mer ca do.“

Con clu iu di zen do que mu i tas eram as di ver gên -
ci as com Paz zi a not to, como este mes mo pro cla ma va, 
mas elas re pre sen tam de sa fio ao es pí ri to. O que li qui -
da a con vi vên cia hu ma na é o ra di ca lis mo.

A ra di ca li za ção, como res sal tou Mil ton Cam pos, 
”ini mi ga mor tal da to le rân cia, não cos tu ma es tar nas
idéi as em si mes mas, se não no modo como se apre-

sen tam e no pro ces so pelo qual pro cu ram pre va le -
cer“.

Espe ro que o gran de de ba te so bre as re la ções e
tra ba lho se tra ve no cam po das idéi as, com to le rân -
cia, sem emo ci o na lis mos, pro cu ran do-se o me lhor
para o País e para o tra ba lha dor.

Con fes so a V. Exª que não há tem po, nes se se-
gun do se mes tre, de cam pa nha ele i to ral, para re a li -
zar mos um gran de se mi ná rio para de ba ter, na sua to-
ta li da de, a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho e as
suas al te ra ções ao lon go do tem po. Mas te nho cer te -
za de que, quan do ama nhe cer o ano 2003, ha ve rá re-
que ri men to nes ta Casa para que se re a li ze um gran-
de de ba te, de re per cus são na ci o nal e in ter na ci o nal,
so bre o pa pel de sem pe nha do pela le gis la ção do tra-
ba lho, fru to do va ti cí nio, da co ra gem do Pre si den te
Ge tú lio Var gas, que foi di ta dor, mas, nes se pon to, deu
uma con tri bu i ção de ci si va para pa ci fi car a Na ção bra-
si le i ra.

Sr. Pre si den te, agra de ço pe din do a V. Exª que
faça in se rir, como ane xos a este meu pro nun ci a men to 
e nos Ana is do Se na do, o dis cur so do Mi nis tro José
Lu ci a no de Cas ti lho Pe re i ra sa u dan do o Pre si den te
do TST na ses são so le ne que mar cou sua des pe di da
da que le Tri bu nal, as sim como o dis cur so do pró prio
Mi nis tro Almir Paz zi a not to pro fe ri do quan do ele in-
gres sou no Tri bu nal e o rá pi do e lú ci do dis cur so que
pro nun ci ou ao de i xar aque la ins ti tu i ção.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.

ANEXOS

SABEDORIA MINEIRA DE RIOBALDO

Em nome do Tri bu nal, o Mi nis tro José Lu ci a no de Cas ti lho
Pe re i ra as sim sa u dou o Pre si den te do TST, Mi nis tro Almir Paz zi a -
not to, na Ses são So le ne que mar cou sua des pe di da do TST, no
14/03/2002:

“Se nhor  Pre si den te,  Mi nis tro Almir Paz zi a not to Pin to,

Do fun do do Gran de Ser tão, mar ge an do as in fin dá ve is  ve-
re das, sem pre ouço a voz de RIOBALDO a en si nar:

“”O cor rer da vida em bru lha tudo, a vida é as sim: es quen ta 
e es fria, aper ta e daí afrou xa, sos se ga e de po is de sin qui e ta. O
que ela quer da gen te é co ra gem.“

Assim tem sido a mul ti fa ce ta da vida de V. Exa., Se nhor
Pre si den te, como jo vem e vi to ri o so Advo ga do Tra ba lhis ta, como
De pu ta do Esta du al, como Se cre tá rio de Tra ba lho do Esta do de
São Pa u lo, como Mi nis tro do Tra ba lho e, fi nal men te, como Mi nis -
tro des te Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, onde V. Exa. foi Cor re ge -
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dor-Ge ral, Vice-Pre si den te e, ao fim de car re i ra mar can te, Pre si -
den te des ta Casa.

V. Exa., Se nhor Pre si den te, no cor rer de suas mo vi men ta -
das ati vi da des, sem pre ocu pou os es pa ços mar ca dos pe los tem-
pos de mu dan ça, nos qua is o pas sa do ain da está pre sen te ao
lado do fu tu ro que tam bém já quer se im por, ca rac te ri zan do a cri-
se que im pos si bi li ta a se gu ra dis tin ção do cer to, do er ra do, do
bem, do mal, qua se im pe din do a se pa ra ção en tre o erro e a ver-
da de. 

Nes ses mo men tos, mais do que em qua is quer ou tros, a
vida em bru lha tudo, fi can do de to dos  a exi gir co ra gem.

Esta co ra gem não tem fal ta do a V. Exa.

Mas, so li tá ria, não pode mu i to a co ra gem, pois ela sem pre
está a ca re cer da que la as tú cia de que se ar mou Ulis ses, e que V.
Exa. está sem pre bus can do no Re i no Encan ta do de Ca pi va ri,
onde, so be ra na e sá bia, con ti nua re i nan do D. Ma ria Por re li Paz zi -
a not to Pin to, e onde V. Exa. ain da pode ou vir, de ou tras pa ra gens, 
as li ções de ou tro Ulis ses, o Ama ral Pin to.

“Li ções Ca i pi ras”

É de lá, da ter ra má gi ca de Ca pi va ri, que V. Exa. con ti nua
a apren der as tu ci o sas ver da des ca i pi ras, que sem pre ins pi ram V.
Exa.

Uma de las en si na que no mato so men te se pode en trar
até o meio dele.

Ou tra as se gu ra que Deus mede a es po ra pela ré dea,
como tam bém re gis trou Gu i ma rães Rosa, no seu an dar pe las
Ge ra is.

Ver da des es tas, Se nhor Pre si den te, que V. Exa. apren deu
e apli ca di u tur na men te, pois acre di ta  na sa be do ria po pu lar, que
no in te ri or bra si le i ro nas ce e flo res ce.

Des sa for ma, ar ma do ca va le i ro ca pi va ri a no, V. Exa., a par-
tir de 1961, como ad vo ga do de nu me ro sos sin di ca tos de tra ba -
lha do res pa u lis tas, par ti ci pa de mo men tos de ci si vos da his tó ria 
bra si le i ra.

É as sim que V. Exa. pas sa a ser co nhe ci do na ci o nal men te,
como com pe ten te, co ra jo so e as tu to ad vo ga do tra ba lhis ta, nas fa-
mo sas gre ves do ABC, que aba la ram os ali cer ces do re gi me mi li tar.

Pos tou-se V. Exa. na cris ta de mo vi men to que ques ti o na va a
Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, pre pa ran do o Bra sil para no vos ru mos.

O tem po era de mu dan ça e de cri se, e lá es ta va V. Exa.,
por três ve zes ele i to De pu ta do Esta du al, sen do que, em 1983, foi
no me a do Se cre tá rio de Esta do das Re la ções de Tra ba lho, do Go-
ver no Fran co Mon to ro.

A aber tu ra po lí ti ca es ta va em an da men to e, a ri gor, o re gi -
me mi li tar che ga va ao fim, com a ele i ção do pri me i ro pre si den te
ci vil, de po is de vin te anos de dura re pres são, sus ten ta da pe las
ver da des ofi ci a is.

O ele i to Pre si den te Tan cre do Ne ves con vo ca mi nis té rio de
alto ní vel e V. Exa. é cha ma do para o Mi nis té rio do Tra ba lho.

Com a mor te pre ma tu ra de Tan cre do, V. Exa. é man ti do Mi-
nis tro do Tra ba lho pelo Pre si den te José Sar ney, num dos ins tan -
tes mais gra ves e di fí ce is de nos sa his tó ria.

Os tem pos eram de cri se e, mais uma vez, V. Exa. es ta va
em pos to de ci si vo, na mu dan ça de nos sa his tó ria.

Espe ran ças e di fi cul da des

So bre aque la qua dra, as sim se re fe re o Pre si den te Sar ney:

“So ma vam-se es pe ran ças e di fi cul da des. As li ber da des,
até en tão re pre sa das, ex plo di am em re i vin di ca ções e ges tos mu i -

tas ve zes de in to le rân cia. A ân sia de mu dan ças atro pe la va os fa-
tos .“ (1)”

Lá es ta va V. Exa. com a res pon sa bi li da de de cu i dar da
tran si ção do mo vi men to sin di cal bra si le i ro, que re i ni ci a va o apren-
di za do de  ter vez e voz.

Não é di fí cil ima gi nar que o su ces so de V. Exa. – com tra-
ba lho de 24 ho ras por dia em  to dos os dias e lon ge de sua casa
deve-se, como já re gis trei, à sua for ma ção fa mi li ar, mas ine ga vel -
men te nada se ria pos sí vel sem a de di ca ção, a com pre en são e a
de ter mi na ção de D. NEIDE ROSA CARUSO PINTO.

V. Exa. po de ria, como pode, es tar em toda par te, pois o lar
es ta va, como está, res guar da do e se gu ro, sob o co man do de Ne-
i de, que tudo pre vê e pro vê. A tran qüi li da de do més ti ca per mi tia a
V. Exa. en fren tar as in cer te zas do al vo re cer da Nova Re pú bli ca.

E des sa for ma, cre den ci a do pe los seus mé ri tos, na área
tra ba lhis ta, V. Exa. che gou em se tem bro de 1988 a este Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho.

Logo, V. Exa. apor tou nes ta mais alta Cor te do Tra ba lho do
Bra sil, na an te vés pe ra de fan tás ti ca cri se no mun do do tra ba lho,
agra va da com a que da do muro de Ber lim e com o es fa ce la men to 
do mo no lí ti co re gi me so vié ti co.

Ou tra vez, a vida em bru lha va tudo e co lo ca va V. Exa. de
fren te com ci cló pi co tem po de mu dan ças, que ain da de so ri en ta a
agu lha iman ta da de nos sos co nhe ci men tos, de i xan do aba la das
to das nos sas cer te zas. 

Aqui, nes te Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, V. Exa. tem par-
ti ci pa do de mo men tos de ci si vos da his tó ria da Jus ti ça do Tra ba -
lho.

Ain da como Cor re ge dor-Ge ral, foi re a li za da in ter ven ção
em de ter mi na do Tri bu nal Re gi o nal, quan do V. Exa. afas tou to dos
os ju í zes da que le Tri bu nal, para res ta be le cer a cre di bi li da de na
ma gis tra tu ra tra ba lhis ta bra si le i ra.

Como Pre si den te des ta Casa, des de agos to do ano 2.000,
V. Exa. aqui de i xa sua in con fun dí vel mar ca pes so al.

Do pre sen te para o fu tu ro

Des ta co al gu mas das re a li za ções de V. Exa., com o to que
do co nhe ci men to do pre sen te, mas para o fu tu ro to das  vol ta das.

A ne ces si da de de se ter um mí ni mo de uni da de nos pro ce -
di men tos de toda a Jus ti ça do Tra ba lho – de que mu i to se res sen -
tem  os ju ris di ci o na dos – foi cri a do o Con se lho Su pe ri or da Jus ti -
ça do Tra ba lho, cuja ins ta la ção con tou com a pre sen ça do Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, bem como dos Pre si den tes
dos Tri bu na is Su pe ri o res, do Tri bu nal de Con tas da União e tam-
bém com a pre sen ça do Pro cu ra dor-Ge ral da Jus ti ça do Tra ba lho.

Can sa do de es pe rar por lei que até hoje não veio e atro pe -
la do por fa tos que a to dos de sa bo nam, o Con se lho, sob a ins pi ra -
ção de V. Exa. – com pos to por mi nis tros des te Tri bu nal e por ju í -
zes de Tri bu na is Re gi o na is –, não tem po der co er ci ti vo, pois so-
men te pode ser e tem sido ór gão con sul ti vo, que tem go za do de
ma ni fes ta for ça mo ral, ten do, na sua prá ti ca, que não fere ne-
nhum prin cí pio le gal ou cons ti tu ci o nal, anun ci a do fu tu ro se gu ro
para a Jus ti ça do Tra ba lho.

Des ta co ain da pas sos im por tan tís si mos na mo der ni da de
do pro ces so e de pro ce di men tos pro ces su a is, como a nu me ra ção 
úni ca dos au tos  pro ces su a is, a con ti nu i da de do in ves ti men to na
in for má ti ca e, ago ra, o re cen tís si mo con vê nio com o Ban co Cen-
tral do Bra sil, em or dem à sim pli fi ca ção, à ce le ri da de e à se gu -
ran ça de pe nho ras em di nhe i ro, o que ga ran ti rá ao tra ba lha dor
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re ce ber efe ti va men te o que lhe for as se gu ra do pelo pro vi men to
ju di ci al.

Apon to ain da como re a li za ção im por tan te de V. Exa. o iní-
cio da re ti ra da do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho de seu es ta do le-
tár gi co di an te da re a li da de bra si le i ra, que tem fe i to des te Tri bu nal, 
mu i tas ve zes, uma fá bri ca de acór dãos, mas se re cu san do a
cum prir sua obri ga ção de ser uma re fe rên cia obri ga tó ria do Di re i -
to e do Pro ces so do Tra ba lho.

Des sa for ma, V. Exa. fez re a li zar, nes te Tri bu nal, três even-
tos de im por tân cia na ci o nal: o pri me i ro so bre as re la ções de tra-
ba lho do atle ta pro fis si o nal; o se gun do so bre dis cri mi na ção ra ci al
e o ter ce i ro – com o ime di a to pa tro cí nio da Aca de mia Na ci o nal de
Di re i to do Tra ba lho – so bre as mo der nas re la ções de Tra ba lho, no
Bra sil e no Mun do.

Fo ram da dos, por tan to, pas sos de ci si vos para que os ana-
is do TST não se as se me lhem ao Diá rio de Luiz XVI, nos re gis -
tros fe i tos no dia 14 de ju lho de 1789.

“Meio do mato”

Pois é, Se nhor Pre si den te, no cor rer des te in sa no tra ba lho, 
V. Exa. des co briu que já ha via en tra do até ao meio do mato. A
par tir des se pon to V. Exa. per ce beu que con ti nu ar a ca mi nhar é
co me çar a sair, pois no mato so men te se pode en trar até ao meio
dele.

V. Exa. não apren deu duas co i sas na vida: pa rar e re cu ar.
E para con ti nu ar a an dar, V. Exa. pre ci sa va sair.

V. Exa., en tão, me diu a es po ra pela ré dea e no tou que po-
de ria sair. Res ta va um to que de co ra gem – que a V. Exa. nun ca
fal tou – e V. Exa., en tão, anun ci ou sua sa í da e pas sa rá a go zar, a
par tir de ago ra, de jus ta e me re ci da apo sen ta do ria.

Mas seus fi lhos, Se nhor Pre si den te, Ri car do Ale xan dre,
Pa u lo Hen ri que e Ana Cé lia, sua nora Beth e seu gen ro Cláu dio –
tão es ti ma dos por V. Exa. e que de V. Exa. têm tan to or gu lho e
res pe i to – não ve rão V. Exa. de vol ta de fi ni ti va ao lar – lar que
sem pre se as se me lha a uma Íta ca para todo Ulis ses, como V.
Exa.

Re gis trei a cri se do Di re i to do Tra ba lho, mas este é ape nas 
um pe que no pon to da gran de cri se do Esta do Mo der no. Hoje, até
a de mo cra cia re pre sen ta ti va está sen do ques ti o na da. E como to-
dos sa be mos – ora como tes te mu nhas, ora como ví ti mas – tam-
bém o Esta do bra si le i ro pa de ce de cri se es tru tu ral, co lo can do em
de ba te a cre di bi li da de de to das suas ins ti tu i ções, que têm con vi -
vi do com de su ma na ex clu são so ci al.

Ou tra vez, V. Exa. se sen te atra í do pela cri se e deve vol tar
à vida po lí ti ca, hoje, mais do que nun ca, enor me men te ca ren te
de li de ran ças con fiá ve is.

Extra or di ná ri as mu dan ças

No cor rer da vida, Mi nis tro Paz zi a not to, V. Exa. acu mu lou
mu i ta ex pe riên cia e mu i to co nhe ci men to; e, de quem mu i to re ce -
be, mu i to se pode exi gir.

A sen si bi li da de de V. Exa. está acom pa nhan do as ex tra or -
di ná ri as mu dan ças do mun do, mu dan ças que tor nam ul tra pas sa -
das ver da des apre go a das no iní cio dos anos no ven ta do sé cu lo
XX.

A per cep ção des tas al te ra ções  le vou NORBERTO
BOBBIO – em li vro pu bli ca do na Itá lia em 1999 e, no Bra sil, no
ano 2.000, a dou tri nar o se guin te:

“(...) con si de ro que o re co nhe ci men to de al guns di re i tos
so ci a is fun da men ta is seja o pres su pos to ou a pre con di ção  para
um efe ti vo exer cí cio dos di re i tos de li ber da de. O in di ví duo ins tru í -

do é mais li vre do que o in cul to; um in di ví duo que tem tra ba lho é
mais li vre do que um de sem pre ga do; um ho mem são é mais li vre
do que um en fer mo.”(2).

É com essa nova vi são das co i sas que ALAIN
TOURRAINE – que tem ilus tre alu no e se gui do res nes tas ter ras
bra si le i ras – em li vro com o su ges ti vo tí tu lo de Como Sair do Li-
be ra lis mo?, pu bli ca do no Bra sil em 1999, afir ma que, em ma té ria
de po lí ti ca so ci al, é pre ci so dar de novo a pri ma zia aos pro ble mas 
do tra ba lho, acres cen tan do: 

“O ob je ti vo cen tral deve ser com bi nar a fle xi bi li da de cada
vez ma i or das em pre sas com a de fe sa do tra ba lho, que não deve
ser con si de ra do so men te como uma mer ca do ria. Em face da es-
ca la da das ide o lo gi as que vêem na fle xi bi li da de do tra ba lho a
con di ção pri mor di al para o su ces so eco nô mi co, é pre ci so ela bo -
rar uma po lí ti ca do tra ba lho que seja com pa tí vel com as no vas
con di ções da vida eco nô mi ca. (...) Cer ta men te não é fá cil de fi nir
e apli car tal po lí ti ca do em pre go e do tra ba lho, mas já se ria mu i to
im por tan te re co nhe cer que ela tem pri o ri da de ab so lu ta.(3).

E, mais re cen te men te, no ca der no MAIS, da Fo lha de São
Pa u lo, do dia 10 do cor ren te mês de mar ço, ALAIN TOURRAINE,
dis cor ren do so bre a cri se do mun do con tem po râ neo, afir mou que
con fron ta das as evi dên ci as, per ce be-se que o au men to da mi sé -
ria, a des tru i ção das cul tu ras e o en fra que ci men to dos go ver nos
es tão agra van do o caos, que só pode re sul tar em ca tás tro fe, sen-
do ur gen te, por tan to, que a or dem mun di al seja re pen sa da e
trans for ma da.

E, como es cre veu, no dia 24 de fe ve re i ro des te ano, no jor-
nal es pa nhol EL PAIS, o pro fes sor ULRICH BECK, da Uni ver si da -
de de Mu ni que, é ur gen te en con trar um ca mi nho para o tra ba lho
hu ma no, pois nos anos re cen tes o  tra ba lho tem sido pre ca ri za do, 
as ba ses do Esta do So ci al se que bram, a vida nor mal das pes so -
as se fra gi li za e se pro gra ma a po bre za para os apo sen ta dos.

No caso bra si le i ro tudo isto é mais gra ve, pois en tre nós é
mu i to tê nue a rede da se gu ri da de so ci al, le van do JOSÉ  MURILO
DE CARVALHO, em li vro  re cen te so bre a evo lu ção da ci da da nia
no Bra sil, a con clu ir que José Bo ni fá cio afir mou, em 1823, que a
es cra vi dão era o cân cer que cor ro ía nos sa vida cí vi ca e im pe dia
a cons tru ção da na ção. Ano ta o his to ri a dor que a de si gual da de é
a es cra vi dão de hoje, o novo cân cer que im pe de a cons ti tu i ção
de uma so ci e da de de mo crá ti ca.(4)

Mu i tas per gun tas, pou cas res pos tas

Mi nis tro Paz zi a not to, é  nes te mun do de mu i tas per gun tas
e pou quís si mas res pos tas que V. Exa. pas sa rá a con vi ver.

E, como já dis se, quem mu i to re ce beu mu i to tem a dar.

Gran de será a con tri bu i ção de V. Exa. para dar uma di men -
são hu ma na ao tra ba lho, que, como to dos já sa bem, não pode
ser uma mer ca do ria pre ca ri za da pelo fun da men ta lis mo do mer-
ca do.

É tem po de ter mi nar!

Mi nis tro Paz zi a not to, res sal to, por der ra de i ro, a con vi vên -
cia ci vi li za da que sem pre ti ve mos nes te Tri bu nal, que V. Exa.
sem pre hon rou.

É ver da de, como V. Exa. mes mo  já pro cla mou, mu i tas
eram, e são, nos sas di ver gên ci as. Mas as di ver gên ci as re pre sen -
tam um de sa fio ao es pí ri to, um ape lo à so crá ti ca hu mil da de que
con duz à to le rân cia e é per ma nen te es tí mu lo à uni da de.

O que li qui da a con vi vên cia hu ma na é o ra di ca lis mo. É que
a ra di ca li za ção – como está na eter na li ção de MILTON CAMPOS
– “(...) ini mi ga mor tal da to le rân cia, não cos tu ma es tar nas idéi as
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em si mes mas, se não no modo como se apre sen tam e no pro-
ces so pelo qual pro cu ram pre va le cer. As idéi as em ge ral nas cem
des pre ve ni das e de sar ma das, como é pró prio dos fru tos do es pí -
ri to. Mas a pa i xão as en vol ve, o amor-pró prio dos ho mens as des-
na tu ra, a emu la ção as faz agres si vas e, ao cabo, con clui o ines-
que cí vel mi ne i ro, a pró pria idéia de paz tor na-se um pre tex to de
guer ra.”(5).

Este ra di ca lis mo não exis te nes ta casa.

Vol to, ago ra, ao gran de ser tão e às mu i tas ve re das e ouço,
de novo, a voz de Ri o bal do a anun ci ar : uma cri an ça nas ceu, o
mun do tor nou a co me çar.

Para V. Exa. e para toda sua fa mí lia, a che ga da de Ma ria
Edu ar da fez o mun do tor nar a co me çar.

Ela terá ra zões para se or gu lhar de seu avô, que co lo cou
em prá ti ca es tas pa la vras de PABLO NERUDA, ao re ce ber o prê-
mio No bel de Li te ra tu ra:

“Em con clu são, devo di zer a to dos os ho mens de boa von-
ta de, aos tra ba lha do res, aos po e tas, que todo o por vir foi ex pres -
so nes sa fra se de Rim ba ud: só com uma ar den te pa ciên cia, con-
quis ta re mos a es plên di da ci da de que dará luz, jus ti ça e dig ni da de 
a to dos os ho mens.”(6)

De se jo a V. Exa., Mi nis tro Paz zi a not to, em nome de todo o
Tri bu nal, mu i tas fe li ci da des.

É o re gis tro que faço, des te modo sin ge lo, bem ao gos to
dos  mi ne i ros e bem no es ti lo des ta Cor te de Jus ti ça. 

Que Deus guar de V. Exa!“
1) Sar ney, O ou tro lado da his tó ria (Ed. Nova Fron te i ra –

2001 – p.309
2) Te o ria Ge ral da Po lí ti ca – Ed. Cam pus – RJ – 2.000 -p.

508.
3) Edusc – Edi to ra da Uni ver si da de do Sa gra do Co ra ção

-Ba u ru – SP – p.130.
4) Ci da da nia no Bra sil – O lon go ca mi nho – Ed. Ci vi li za -

ção Bra si le i ra –  2001– p. 229.
5) CAMPOS Mil ton– Tes te mu nhos e Ensi na men tos  – Ed.

José Olím pio – p. 218 – Aula ina u gu ral Uni ver si da de Fe de ral de
Mi nas Ge ra is – 1966.

6) Pre sen te de um Po e ta– tra du ção de Thi a go de Melo
–Ver ga ra & Riba Edi to ras –SP– 2001– p.78.

”COMBATI O BOM COMBATE“

O Mi nis tro Almir Paz zi a not to as sim agra de ceu as ma ni fes -
ta ções, in clu í das as do Pro cu ra dor-Ge ral do Tra ba lho, Dr. Gu i lher -
me Mas tri chi Bas so, e dos ad vo ga dos José Tor res das Ne ves, em
nome da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – OAB, e Níl ton Cor re -
ia, pela Asso ci a ção Bra si le i ra dos Advo ga dos Tra ba lhis tas:

”Di ri gin do-se a Ti mó teo, es cre veu o após to lo Pa u lo aque-
las que, se gun do o his to ri a dor Tho mas Ca hill, te ri am sido as pri-
me i ras ri mas de li be ra das da li te ra tu ra la ti na: bo nun cer ta men cer-
ta vi; cur sum con su ma vi; fi dem ser va vi; com ba ti o bom com ba te,
con cluí a jor na da; ser vi à fé.

É com este sen ti men to que me afas to do Tri bu nal Su pe ri or 
do Tra ba lho, após 12 anos e 6 me ses de inin ter rup tas ati vi da des.

Inte grei e pre si di Tur mas, Sub se ções, Se ções, Ple no; exer-
ci a Cor re ge do ria-Ge ral, Vice-Pre si dên cia e Pre si dên cia da Cor-
te.

Cons ci en te da fra gi li da de hu ma na, pro cu rei dar con ta do
ônus da ju di ca tu ra, ten do pre sen te que em cada pro ces so, in de -
pen den te men te da com ple xi da de, re le vân cia e va lor ma te ri al, es-
ta vam em ca u sa di re i tos e obri ga ções me re ce do res de idên ti cos

cu i da dos, nun ca me con ce den do a odi o sa prer ro ga ti va de co me -
ter ar bi tra ri e da des e ou tor gar pri vi lé gi os, fa zen do com que o fiel
da ba lan ça pen des se em fa vor des te ou da que le lado.

Não me de te rei na aná li se da si tu a ção do di re i to ou das re-
la ções de tra ba lho em nos so País, por se rem te mas vi vi dos, dis-
cu ti dos, co nhe ci dos. Assi na lo, to da via, que, sem re for mas cer te i -
ras e pro fun das, o Bra sil en fren ta rá di fi cul da des in trans po ní ve is
para ser efi ci en te e com pe ti ti vo, ge rar em pre gos e cri ar con di ções 
que lhe per mi tam se de sen vol ver com ra pi dez e de ma ne i ra me-
nos he te ro gê nea e mais jus ta. 

Se par ti cu la ri zar agra de ci men tos, mes mo in ter mi ná ve is,
con ti nu a ri am in com ple tos, pois prin ci pi a ri am por pes so as que
des de mu i to tem po me acom pa nha ram e au xi li a ram nes ta lon ga
ca mi nha da. Lem bra ria, en tre tan tos, os pre si den tes Tan cre do Ne-
ves e José Sar ney; o pri me i ro tra zen do-me de São Pa u lo para ser
Mi nis tro do Tra ba lho; o se gun do, por que além de me con fir mar no
car go, quan do de se jei me afas tar in cen ti vou-me a in gres sar no
Ju di ciá rio. Re cor da ria mi nis tros que me re ce be ram em se tem bro
de 88 e aque les que por aqui pas sa ram; di ri gir-me-ia aos atu a is
in te gran tes e me re fe ri ria, sem ex ce ções, a pro cu ra do res, ad vo -
ga dos e cen te nas de de di ca dos fun ci o ná ri os.

Evi tan do in ci dir na in jus ti ça das omis sões, agra de ço e
abra ço a to dos, au sen tes e pre sen tes, na es pe ran ça de que,
após ha ver me em pe nha do em dar meus me lho res es for ços e cu-
i da dos à Jus ti ça do Tra ba lho, pos sa di zer, nes te mo men to de
des pe di da, até bre ve e mu i to obri ga do.

Agra de ço es pe ci al men te a de li ca de za do Exmo. Sr. Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so por ter-se fe i to re pre sen tar
nes ta ses são pelo ilus tre mi nis tro Gil mar Men des, Advo ga do-Ge -
ral da União.“

Incertezas e Dificuldades

Ao to mar pos se na Pre si dên cia do TST, no dia 1º/08/2000,
o Mi nis tro Almir Paz zi a not to pro fe riu dis cur so que, pela lú ci da
aná li se da si tu a ção tra ba lhis ta no País, me re ce tam bém ser re-
pro du zi do:

“Se nho ras e Se nho res 

Agra de ço sen si bi li za do a pre sen ça de to dos, pres ti gi an do
esta sin ge la ce ri mô nia.

Dos al tos re pre sen tan tes dos Três Po de res, aos pres ta ti -
vos ser vi do res da Cor te, aque les que até aqui vi e ram con fe rem
es pe ci al sig ni fi ca do a este fi nal de tar de, quan do são em pos sa -
dos os no vos di ri gen tes do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho. 

Con sig no re co nhe ci men to es pe ci al à Ney de, mi nha mu-
lher, aos fi lhos, Ri car do e Pa u lo, à afi lha da Cé lia e ao Cláu dio, di-
le tos com pa nhe i ros, fiéis ami gos e pru den tes con se lhe i ros, nos
bons e maus mo men tos, dos qua is sin to inex ce dí vel or gu lho;

Ao sa u do so pai, Ulysses, à mi nha que ri da mãe, Ma ria,
para quem con ti nuo sen do um me ni no, alvo de pre o cu pa ções e
cu i da dos; 

Às ir mãs, Zul ma, Zil ce e Za i re, aos cu nha dos, so bri nhos,
tios, pri mos;

Ao Pre si den te a quem su ce do, Mi nis tro Wag ner Pi men ta,
ao meu Vice-Pre si den te, Ursu li no San tos, ao Cor re ge dor-Ge ral,
José Luiz Vas con ce los, a to dos os se nho res Mi nis tros, no exer cí -
cio ou apo sen ta dos; 

Aos Ju í zes de Tri bu na is e de pri me i ro grau;

Ao Exmo. Pro cu ra dor-Ge ral e de ma is in te gran tes do com-
ba ti vo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho; 
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Aos ser vi do res da Cor te, fun ci o ná ri os do Ga bi ne te, a to-
dos que es tão ou es ti ve ram co mi go, des de Ca pi va ri, onde nas ci e
me ini ci ei como ad vo ga do, sin ce ro, co mo vi do e imor re dou ro agra-
de ci men to.

De sem pre go e de si gual da de 

Se nho ras e Se nho res,

Infor ma ções da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho ad-
ver tem so bre a exis tên cia de 200 mi lhões de de sem pre ga dos e 1
bi lhão de su bem pre ga dos no mun do, acu san do, ain da, a pre sen -
ça de 1,2 bi lhão de pes so as dis pon do de um dó lar por dia para
sub sis tên cia. 

O Re la tó rio de 1995, do Ban co Mun di al, so bre o De sen vol -
vi men to, pre vê que, no má xi mo em 30 anos, te re mos 1 bi lhão de
tra ba lha do res a mais, dis pu tan do lu gar no mer ca do de
mão-de-obra, 90% pro ve ni en tes de pa í ses de ren da ba i xa ou mé-
dia.

Apon ta, ade ma is, o pe ri go de se apro fun da rem as con tra -
di ções en tre pa í ses ri cos e po bres, sal vo se os ri cos pu se rem em
prá ti ca po lí ti cas ex ter nas e in ter nas cor re tas, so bre tu do no pla no
da dis tri bu i ção da ri que za. 

A este pro pó si to, o ci ta do Re la tó rio as si na la que a ren da
mé dia per ca pi ta dos pa í ses de sen vol vi dos fora, em 1870, 11 ve-
zes su pe ri or à dos po bres, de si gual da de que se ele va ra, em
1960, a 38 e, em 1985, a 52.

A mor te de 58 asiá ti cos, as fi xi a dos quan do pe ne tra vam
clan des ti na men te na Ingla ter ra, ocul tos em ca mi nhão con du zi do
em bar ca ça atra vés do Ca nal da Man cha, ex põe ao mun do os ris-
cos a que se sub me tem aque les que fo gem da mi sé ria, ten tan do
me lho rar de vida em país in dus tri a li za do. Pe ri gos se me lhan tes
pa de cem os bra si le i ros que, vi o lan do as bar re i ras er gui das na
fron te i ra com o Mé xi co, pe ne tram nos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca, de sa fi an do a po lí cia e fa zen de i ros dis pos tos a cor rê-los a
bala, como re ve lou a re vis ta Time, re pro du zi da pela ”Fo lha de S.
Pa u lo“. No ti cia ”O Esta do“, tam bém de São Pa u lo, que em ju nho
três per de ram a vida em re giões de sér ti cas, no cur so de frus tra -
da ten ta ti va (ed. de 1 de ju lho).

Ma té ria se me lhan te pu bli ca da pelo ci ta do jor nal (ed. de 22
de ju nho) in for ma que es tão na ile ga li da de, no Esta do de Nova
York, en tre 150 a 300 mil bra si le i ros, obri gan do o go ver no lo cal a
cri ar or ga nis mo para tra tar des se as sun to. 

No Ja pão, 250 mil ”de kas se guis“, pa u lis tas, mi ne i ros, pa ra -
na en ses, ”vi vem qua se num gue to“, de cla ra o Pa dre Eva ris to
Higa, ci ta do em no tí cia da ”Fo lha de S. Pa u lo“ (ed. de 25 de ju-
nho), de sam pa ra dos de ga ran ti as ou be ne fí ci os so ci a is, en tre -
gues ao tra ba lho, pre o cu pa dos em con se guir al gu mas ho ras ex-
tras.

Para o Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas Apli ca das –
IPEA, o Bra sil apre sen ta va, no iní cio dos anos 90, ”um dos ma i o -
res gra us de de si gual da de do mun do“, com 10% de ri cos ob ten do 
ren di men to mé dio qua se 30 ve zes su pe ri or ao dos 40% mais po-
bres. O mes mo es tu do re ve la que esse pro ble ma so fre va ri a ções
de re gião para re gião e em fun ção da raça, com os mem bros da
co mu ni da de ne gra e par da ga nhan do em ge ral cer ca de 30%
aba i xo do que re ce bem tra ba lha do res bran cos. 

Esta tís ti cas re cen tes, so bre o pro ble ma do de sem pre go,
in di cam que nos pri me i ros cin co me ses des te ano, em al gu mas
áre as me tro po li ta nas, a de so cu pa ção che gou per to de 18%, per-
ma ne cen do a mé dia na ci o nal ao re dor de 8%, ”re cor de da sé rie
his tó ri ca ini ci a da em 1982“, se gun do ob ser va ção da ”Fo lha“ (ed.
de 22 de ju nho). Re fe rin do-se a da dos do Insti tu to Bra si le i ro de

Ge o gra fia e Esta tís ti ca, Gil ber to Di mens te in, no mes mo jor nal,
de cla ra que na Gran de São Pa u lo o de sem pre go de jo vens de 19
a 24 anos cres ceu, en tre 1979 e 1998, 543%.

Em 98 a de so cu pa ção, nes sa fa i xa etá ria, era de 27%, im-
pon do a um em cada três mo ços a con di ção de oci o si da de. Se-
gun do a mes ma fon te, os de sem pre ga dos, de 15 a 24 anos, tri pli -
ca ram, sal tan do de 1 para 3,3 mi lhões (ed. de 25 de ju nho, 2000)

Com ex pe riên cia acu mu la da na pe ri fe ria de São Pa u lo, o
De le ga do de Po lí cia André Dra mes, do Cen tro de Aná li se Cri mi -
nal, in for ma que uni ca men te nos ba ir ros do Gra jaú e Pa re lhe i ros
10 mil cri an ças es tão sem es co la e 50% de jo vens e mo ços, com
ida de de até 25 anos, não en con tram tra ba lho (”O Esta do de S.
Pa u lo”, 4 de ju lho, 2000). O tí tu lo da prin ci pal ma té ria do jor nal ”O
Esta do de S. Pa u lo“, em 9 de ju lho, di zia “Cri ses eco nô mi cas le-
va ram mais jo vens ao cri me”. Por ou tro lado, ”cer ca de 7,7 mi-
lhões de cri an ças e ado les cen tes, en tre 5 e 17 anos, con ti nu am
atu an do em la vou ras, car vo a ri as, ola ri as, mer ca do in for mal e am-
bi en te do més ti co“(”O Esta do“, ed. de 10 de ju lho). Na mes ma se-
ma na a re vis ta “Veja” tra zia, como re por ta gem de capa, es ta tís ti -
ca dos bra si le i ros mais ri cos, seu pen sa men to acer ca do país,
dos po bres e de les mes mos, e no mes de lo jas ”onde as rou pas
che gam a ter o pre ço de um apar ta men to“. 

Mais ações tra ba lhis tas

Na vo ra gem des se qua dro afli ti vo e pre o cu pan te, a Jus ti ça 
do Tra ba lho se de ba te para cor res pon der às ex pec ta ti vas de pa-
trões e tra ba lha do res ju ris di ci o na dos.

Na dé ca da de 1960, ao sur gi rem os co men tá ri os ini ci a is
acer ca do en ve lhe ci men to da CLT, já era vi sí vel o cres ci men to do
nú me ro de pro ces sos, fe nô me no apon ta do por ana lis tas como
ma ni fes ta ção po si ti va de ci da da nia dos tra ba lha do res. 

Mul ti pli ca vam-se, pa ra le la men te, os dis sí di os co le ti vos, tra-
du zin do com cla re za as di fi cul da des en fren ta das pelo sin di ca lis -
mo pa tro nal e pro fis si o nal no ter re no da li vre ne go ci a ção. 

Exa mi nan do as es ta tís ti cas, ve ri fi ca mos que o vo lu me de
ações, no pri me i ro grau de ju ris di ção, pra ti ca men te do bra va a
cada dez anos. Nos anos de 1960, fo ram da or dem de 2,8 mi-
lhões; nos de 70, 4,1 mi lhões; na dé ca da de 80, 7,3 mi lhões e, na
de 90, mais de 16 mi lhões. 

Acom pa nhan do a quan ti da de de fe i tos, am pli a va-se o nú-
me ro de Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to, como en tão eram
de no mi na das as atu a is Va ras do Tra ba lho, con quan to mais va ga -
ro sa men te. Nas ca pi ta is e ma i o res ci da des per ma ne ce ram agru-
pa das na re gião cen tral, ig no ran do a po lí ti ca des cen tra li za do ra,
pra ti ca da com ex ce len tes re sul ta dos pela Jus ti ça Co mum. 

Com 60 anos de vida, o Ju di ciá rio Tra ba lhis ta pos sui 1.109
Va ras do Tra ba lho, ins ta la das em 536 dos atu a is 5.548 mu ni cí pi -
os, cuja ju ris di ção se es ten de a 4.195, re ma nes cen do ou tros 817
nos qua is os pro ces sos con ti nu am sob a al ça da do Juiz de Di re i -
to. Alo ja das em pré di os pró pri os te mos 624 Va ras, 339 em alu ga -
dos e 146 em ca sas ce di das em co mo da to por pre fe i tu ras mu ni ci -
pa is, que ain da con tri bu em com par tes dos fun ci o ná ri os. 

Em 1999 de ram en tra da mais de 1,8 mi lhão de fe i tos, aju i -
za dos de for ma des pro por ci o na da. Há Va ras, como a de Pou so
Ale gre, Mi nas Ge ra is, onde o nú me ro de ações afo ra das ex ce deu 
a qua tro mil, e ou tras que re ce be ram pou cas de ze nas, como é o
caso da si tu a da em Fe i jó, às mar gens do Rio Embi ra, Esta do de
Ron dô nia, com me nos de 50. O re sí duo de i xa do pe las não so lu ci -
o na das su pe rou, no mês de de zem bro, a 900 mil, e o nú me ro de
exe cu ções ul tra pas sa a 1 mi lhão. 
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Vá ri os fa to res se con sor ci am, ge ran do pro ces sos que as-
so ber bam Va ras do Tra ba lho, os gran des Re gi o na is e o Tri bu nal
Su pe ri or, dan do en se jo a in ces san tes acu sa ções de ine fi ciên cia e
mo ro si da de. 

Entre eles res sal to o de sem pre go, a di fi cul da de de se ob-
ter nova co lo ca ção, os ba i xos sa lá ri os, a de fi ci en te fis ca li za ção, o
cres ci men to do mer ca do in for mal e es pe ci al men te a au sên cia de
me di das que im pri mam atu a li da de à le gis la ção la bo ral.

Qual a so lu ção? 

Admi tin do-se a pro ce dên cia das crí ti cas, pro je tam-se so lu -
ções, so bres sa in do-se a do cres ci men to es tru tu ral e nu mé ri co
des te ramo do Ju di ciá rio. Des te ra ci o cí nio emer giu o art. 112 da
Cons ti tu i ção de 1988, exi gin do pelo me nos um Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho em cada Esta do, do ta do de au to no mia ad mi nis tra ti va 
e fi nan ce i ra, sub me ti do à fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al do Con gres so Na ci o nal, com
o au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União (C.R., arts. 70 e 71).

Obe de cen do ao im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal, en tre 1989 e
1992 fo ram cri a dos, por lei, oito Tri bu na is Re gi o na is. Essa ini ci a ti -
va, po rém, logo en con tra ria óbi ces fi nan ce i ros, es mo re cen do ao
che gar a vez do Acre, per ma ne cen do à es pe ra do seu Tri bu nal,
além dele, To can tins, Ama pá e Ro ra i ma. 

Nes ta mes ma or dem de idéi as se co lo ca o pro je to da cri a -
ção de 260 Va ras do Tra ba lho, re me ti do ao Con gres so Na ci o nal
pelo Pre si den te Wag ner Pi men ta, nos der ra de i ros dias da sua ad-
mi nis tra ção, e o pre en chi men to, por ma gis tra dos de car re i ra, dos
va zi os de i xa dos nos Tri bu na is Re gi o na is ao se ex tin guir a re pre -
sen ta ção clas sis ta.

Ou tra cor ren te de fen de a sim pli fi ca ção do pro ces so e a im-
po si ção de obs tá cu los à uti li za ção de re cur sos. A exi gên cia dos
de pó si tos re cur sa is, a sub mis são do co nhe ci men to de re cur sos,
como o de re vis ta, à re le vân cia ou trans cen dên cia das ma té ri as
re cor ri das e a re cen te lei do rito su ma rís si mo, en ca i xam-se nes te
mo de lo de pen sa men to.

Uma ter ce i ra via é su ge ri da por aque les que de se jam ir
logo às ca u sas, ar gu men tan do com a ina diá vel mo der ni za ção
das re la ções de tra ba lho, sim pli fi can do-se a le gis la ção para li-
vrá-la de mu i ta car ga dis pen di o sa e inú til, pri vi le gi an do-se as ne-
go ci a ções di re tas, a fle xi bi li da de dos con tra tos e a fir me za dos
dis tra tos, como ins tru men tos ade qua dos à pre ven ção e so lu ção
de di ver gên ci as. 

Não é cor re to as sis tir mos iner mes à pro li fe ra ção de ações
in di vi du a is e co le ti vas, cor ro en do as en tra nhas da eco no mia, tra-
zen do-lhe pe sa do cli ma de des con fi an ça, acu mu lan do in cal cu lá -
vel pas si vo tra ba lhis ta e in cen ti van do in ver sões em equi pa men tos 
des ti na dos a su pri mir mão-de-obra.

Re vo lu ção eco nô mi ca

Des ta cou há pou co tem po o Ban co Mun di al, no Re la tó rio
so bre o Tra ba lha dor e o Pro ces so de Inte gra ção Mun di al, es tar -
mos em meio a uma re vo lu ção eco nô mi ca pro vo can do, tan to em
pa í ses abas ta dos como en tre os po bres, ”cres cen te in se gu ran ça, 
na me di da em que a mu dan ça tec no ló gi ca, a ex pan são das in te -
ra ções in ter na ci o na is e o de clí nio das es tru tu ras co mu ni tá ri as tra-
di ci o na is pa re cem es tar ame a çan do os em pre gos, os sa lá ri os e a
as sis tên cia aos ido sos“(pág. 2). Mais ca te gó ri co é Je remy Rif kin,
au tor de ”O Fim dos Empre gos“, para quem ”A Era da Infor ma ção 
che gou. Nos pró xi mos anos, no vas e mais so fis ti ca das tec no lo gi -
as de soft wa re apro xi ma rão a ci vi li za ção de um mun do pra ti ca -
men te sem tra ba lha do res“, pois ”as má qui nas es tão ra pi da men te

subs ti tu in do o tra ba lho hu ma no e pro me tem uma eco no mia de
pro du ção qua se to tal men te au to ma ti za da, nas pri me i ras dé ca das 
do sé cu lo XXI“ (pág. XVII).

Na an te vi são de Wil li am Brid ges, es pe ci a lis ta em tran si -
ção, o em pre go, como é pra ti ca do há dois sé cu los, de ve rá de sa -
pa re cer, ce den do a vez a ou tras mo da li da des de tra ba lho, como
o tem po rá rio, a tem po não in te gral ou se gun do o sis te ma ”mo du -
la ri za do“ ou de ”ter ce i ri za ção“ (”Um Mun do Sem Empre gos“). O
ita li a no Do me ni co De Masi con fe re a um dos seus li vros o sin to -
má ti co tí tu lo ”De sen vol vi men to Sem Tra ba lho“ e a fran ce sa Vi vi a -
ne For res ter aler ta que so mos ví ti mas de ma gis tral en go do,
quan do te i ma mos em pre ser var do ex tin ção o mais sa gra do dos
nos sos ta bus: o tra ba lho (”O Hor ror Eco nô mi co“). 

Fe li ci to o Exmo. Sr. Mi nis tro do Tra ba lho, Fran cis co Dor ne -
les, pela aus pi ci o sa in for ma ção, pu bli ca da no mês de ju lho (”O
Esta do de São Pa u lo“, 1º de ju lho), de que o go ver no de ve rá cri ar 
10 mi lhões de pos tos de tra ba lho até 2.003.

O êxi to des se pro gra ma con di ci o na-se, ob vi a men te, à fir-
me ex pan são da eco no mia, e isto me leva a re fle tir que nos re gi -
mes ba se a dos na li vre ini ci a ti va não há como obri gar os do nos
do di nhe i ro a in ves ti rem em ati vi da des pro du ti vas. É for ço so, sim,
per su a di-los a acre di tar na su pe ri o ri da de da mão-de-obra, para
que exer çam op ção pelo tra ba lho as sa la ri a do, de i xan do de re cor -
rer pe sa da men te à tec no lo gia de pon ta e à in for má ti ca.

A Jus ti ça do Tra ba lho não tem mo ti vos nem como se opor
à in tro du ção de no vos mé to dos de pro du ção, à pri va ti za ção de
es ta ta is ine fi ci en tes, à pre o cu pa ção com cus tos, à es ta bi li da de
da mo e da, em bo ra es pe re que tudo se faça no sen ti do de nos li-
ber tar da po bre za e do sub de sen vol vi men to, pro por ci o nan do-nos
a de se ja da con di ção de país evo lu í do, ágil, di nâ mi co, co mer ci al -
men te com pe ti ti vo. 

So men te na ção ima tu ra, per du lá ria e in con se qüen te per-
ma ne ce ria apá ti ca di an te da cri se que as so la as re la ções de tra-
ba lho, co lo can do pa trões e em pre ga dos sob um di lú vio de ações
ju di ci a is, que tra zem con si go in su por tá ve is cus tos so ci a is, po lí ti -
cos e eco nô mi cos. Não ig no ro a exis tên cia de maus em pre ga do -
res, ce va dos na cons tan te vi o la ção às obri ga ções le ga is. Já pu-
de mos per ce ber, to da via, não ser a ação tra ba lhis ta a me lhor
arma para re pri mi-los, so bre tu do por que, gra ças ao acú mu lo de
pro ces sos, os mais re lap sos se vêm fa vo re ci dos com a de mo ra
na de ci são e as pe ri pé ci as da exe cu ção.

O pa pel da CLT

Nu tri mos pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho o res pe i -
to con quis ta do como obra-pri ma do pen sa men to ju rí di co e vi to ri o -
so pro je to de en ge nha ria po lí ti ca. Não po de mos des co nhe cer, to-
da via, que foi re di gi da sob ou tras cir cuns tân ci as, quan do o de-
sen vol vi men to de al gu ma lo ca li da de era ava li a do pelo nú me ro de
cha mi nés fu me gan tes, e a clas se tra ba lha do ra, as ati vi da des in-
dus tri a is e todo o PIB na ci o nal não cor res pon di am a uma par ce la 
do que hoje se co nhe ce, por exem plo, da Gran de São Pa u lo. 

Se pre ten de mos dar no vos ru mos às re la ções de tra ba lho,
não bas ta rá nos li mi tar mos à re com pi la ção de tex tos co nhe ci dos.
Será in dis pen sá vel re ver mos ques tões como da hi pos su fi ciên cia,
uni ci da de sin di cal, pre pa ra ção pro fis si o nal dos jo vens, mo da li da -
des iné di tas de pres ta ção de ser vi ços, tra ta men to di fe ren ci al ao
mi cro e pe que no em pre ga dor, re va lo ri za ção da efi cá cia do dis tra -
to, glo ba li za ção e re fle xos na eco no mia. Como lem brou Jo seph
Brodsky, para se cons tru ir uma so ci e da de ge nu i na men te nova
”não se co me ça pe las fun da ções ou pelo teto: mas fa bri can do ti-
jo los no vos“. 
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Entre as la cu nas do Có di go Ci vil e a ri gi dez da CLT, é pre-
ci so de sen vol ver sis te ma le gal fle xí vel e avan ça do, apto a res pon -
der às ne ces si da des na ci o na is e que, ao mes mo tem po, res pe i te
os com pro mis sos de pro te ção àque les que tra ba lham.

Ma gis tra dos e ser vi do res 

Di ri jo-me, ago ra, aos ser vi do res da Jus ti ça do Tra ba lho, Ma-
gis tra dos de pri me i ro e se gun do gra us e Mi nis tros des te Tri bu nal. 

Aos pri me i ros ex pres so o re co nhe ci men to des ta Cor te
pelo des ve lo, cor re ção e fi de li da de no de sem pe nho das suas ta-
re fas. Mes mo não dis pon do de ins ta la ções e equi pa men tos à al-
tu ra das ne ces si da des, os nos sos fun ci o ná ri os es tão sem pre se
su pe ran do em de di ca ção e con tri bu in do de for ma de ci si va para o
me lhor ren di men to dos ór gãos aos qua is per ten cem. A to dos os
ser vi do res que co la bo ram co nos co, da mais re mo ta Vara do Tra-
ba lho, pas san do pelo SAM, che gan do à sede do Tri bu nal Su pe ri -
or, mi nha gra ti dão e a mais sin ce ra ho me na gem. 

Aos Ju í zes de pri me i ro e se gun do gra us pon de ro que, ao
de ci di rem as ações que lhes são sub me ti das, es ta rão en tre gan do 
às par tes, pa ra le la men te à pres ta ção ju ris di ci o nal, ele men tos de
que se va le rão para de se nhar o per fil da nos sa ins ti tu i ção. Como
já se ob ser vou, pre si dir, co man dar, di ri gir, é so bre tu do exer cí cio
se re no da au to ri da de. Rui Bar bo sa, pa ra dig ma de ju ris ta, cam-
peão do Esta do de Di re i to, por ta-voz das li ber da des de mo crá ti -
cas, ci tan do La cha ud, nos en si nou que ”a lei é cal ma; não tem
se quer os ar re ba ta men tos da ge ne ro si da de“(”Re pú bli ca: Te o ria e
Prá ti ca“, pág. 68).

Ja ma is vol tem as cos tas aos prin cí pi os de le ga li da de, im-
pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de, na ad mi nis tra ção da Jus ti -
ça, para não re vi ver mos mal fa da dos epi só di os. 

Ao de ci di rem, não ig no rem que fo ram in cum bi dos de re sol -
ver con fli tos en tre em pre ga dos e em pre ga do res, evi tan do que as
sen ten ças se con ver tam em fo cos de no vos pro ble mas, e de tal
sor te que, como or de na o art. 8º da CLT, ”ne nhum in te res se de
clas se ou par ti cu lar pre va le ça so bre o in te res se pú bli co“. 

Nas com ple xas ques tões co le ti vas, ter re no no qual os li mi -
tes nor ma ti vos se acham pre ca ri a men te es bo ça dos, não se de i -
xem se du zir pelo de se jo de le gis lar, se an te ci pan do ao Con gres -
so Na ci o nal, tam pou co se es que çam de que em eco no mia as
con tas de vem per ma ne cer equi li bra das, para que acrés ci mos de
cus tos não se trans fi ram aos con su mi do res, re ver ten do so bre to-
dos como in fla ção e au men to de pre ços. 

VV. Exas. com põem con jun to de eli te, que se dis tin gue
pela cul tu ra ju rí di ca e des ta ca da for ma ção hu ma nís ti ca. Cre-
io-me, por tan to, au to ri za do a di zer que, por ata re fa da que en con -
tre a Vara do Tra ba lho e so bre car re ga do o Re gi o nal, es ca pa à
com pre en são dos ju ris di ci o na dos que se con su mam me ses na
la vra tu ra de sen ten ça ou para que o acór dão seja pu bli ca do. A
me lhor de ci são não é a mais de mo ra da, re bus ca da ou eru di ta,
se não aque la que, pela ob je ti vi da de e cla re za, co lo ca fim à pen-
dên cia, elu ci da e con ven ce os de man dan tes. 

Aos Mi nis tros des ta Cor te, lem bro que o Pre si den te, se-
gun do a fór mu la Va ti ca na, não pas sa de um pri mus in ter pa res,
com pe tin do-lhe, na for ma da lei e do re gi men to in ter no, ad mi nis -
trar o Tri bu nal, co or de nar e su per vi si o nar a Jus ti ça do Tra ba lho.
Di zia Pra tes de Ma ce do, ci tan do o Pa dre Vi e i ra, não ha ver man do
mais so fri do, nem mais mal com pre en di do, do que aque le que se
exer ce en tre igua is. Cum pri rei o biê nio de mo cra ti ca men te, de for ma
par ti ci pa ti va, com aju da e acon se lha men to de to dos. É meta des ta
pre si dên cia pas sar o bas tão ao su ces sor, no úl ti mo dia de ju nho
do ano 2.002, sem pro ces sos à es pe ra de jul ga men to. 

Dis tri bu i ção dos pro ces sos

Den tro des te de si de ra to, es tou or de nan do que se pro ce da
à dis tri bu i ção das re vis tas, agra vos e dis sí di os co le ti vos, que es-
tão aguar dan do esta pro vi dên cia, re co men dan do aos Srs. Pre si -
den tes dos EE. Re gi o na is que pro ce dam da mes ma for ma. 

Ao lado do ab so lu to ri gor na ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, cre-
io ser esta uma das me di das que a co le ti vi da de aguar da da nova
ad mi nis tra ção, pois não é sa lu tar ao pres tí gio do Tri bu nal que os
au tos per ma ne çam me ses imo bi li za dos, na de pen dên cia des ta
es sen ci al for ma li da de. 

Con cluo com ob ser va ções acer ca da ins ta bi li da de re i nan te 
no pla no ju rí di co, ro tu la da por res pe i tá vel ór gão da im pren sa
como ”ba der na le gal“, pro du zi da por cer ca de um mi lhão de nor-
mas em vi gor (”VEJA“, ed. 1.659, 26.VII). Pro mul ga da em 5 de
ou tu bro de 1988, nos sa sé ti ma Cons ti tu i ção fi cou in to ca da du ran -
te os cin co pri me i ros anos. A par tir, po rém, da Emen da nº 1, de
1992, re ce beu 28 emen das, ha ven do em cur so 142 ou tras no Se-
na do e 581 na Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre as qua is a da re for -
ma do Ju di ciá rio. 

Qu an to à le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, su pe ra do o im pé rio
dos de cre tos-leis, pas sa mos à fase das me di das pro vi só ri as, cuja uti-
li za ção es ta ria re ser va da a ca sos tí pi cos de re le vân cia e ur gên cia. 

Pon tes de Mi ran da já ha via le ci o na do não ser pru den te,
nem ade qua do, que se le gis le de ma ne i ra ex ces si va, pois as me-
di das ver da de i ra men te ino va do ras ”ca bem em pou cas pá gi nas ou
li nhas“. A ver sa ti li da de das me di das pro vi só ri as, ali a da à pos si bi li -
da de das re e di ções e à li ge i re za das al te ra ções, com pro me tem a
in te gri da de do sis te ma ju rí di co, pre ju di cam a atu a ção do Po der
Ju di ciá rio, co o pe ram para a ins ta bi li da de eco nô mi ca, e de sen co -
ra jam em pre en di men tos de lon ga ma tu ra ção onde se exi jam se-
gu ran ça e con fi a bi li da de. 

Em re cen te ar ti go, o Ex-Pre si den te e Se na dor José Sar-
ney, tra tan do da ima gem ex ter na do País, ano tou que não con se -
gui mos atin gir ”um ní vel de se gu ran ça, com pers pec ti va de cres-
ci men to e bom de sem pe nho fu tu ro“, pois ”per ma ne ce a vi são de
uma área ins tá vel, onde se exer ce uma es pe cu la ção da ga nân -
cia, lu gar ide al para esse ca pi tal de cur to pra zo mar ca da men te
aven tu re i ro“. 

A vul ne ra bi li da de da base ju rí di ca co la bo ra para essa ava-
li a ção ne ga ti va, que te mos a obri ga ção de re pa rar, es ta bi li zan do
a Cons ti tu i ção e toda le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, ba nin do to das 
as for mas de cor rup ção, for ta le cen do as ins ti tu i ções, de fen den do
a in de pen dên cia do Ju di ciá rio. 

Cre io que es tou me ex ce den do. Ao en cer rar, re a fir mo as
pa la vras ini ci a is de gra ti dão e ele vo res pe i to sa men te o pen sa -
men to a Deus, o Jus to Juiz. A Ele rogo que me pro te ja, ilu mi ne o
meu ca mi nho, cu bra-me de hu mil da de, e me pro por ci o ne se re ni -
da de e co ra gem em to das as ta re fas que te rei pela fren te, per mi -
tin do-me con tri bu ir para que a Jus ti ça do Tra ba lho em par ti cu lar,
o Po der Ju di ciá rio em ge ral e o Bra sil como um todo, su pe rem vi-
to ri o sa men te este mo men to de in cer te zas e di fi cul da des. 

Encer ro re cor dan do pa la vras do ines que cí vel Pre si den te
Tan cre do Ne ves: se to dos qui ser mos, como di zia há qua se du-
zen tos anos Ti ra den tes, he rói en lou que ci do de es pe ran ça, po de -
re mos fa zer des te País uma gran de Na ção.“ 

REQUERIMENTO

Na for ma do art. 222 do Re gi men to Inter no, re que i ro voto
de apla u so ao Mi nis tro ALMIR PAZZIANOTTO PINTO pelo seu
de sem pe nho à fren te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho. 
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Jus ti fi ca ção

O Mi nis tro ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, em sua ges tão
na Pre si dên cia do TST, to mou me di das para re cu pe rar a ima gem
da Jus ti ça do Tra ba lho, aba la da por fa tos de to dos co nhe ci dos.
Cri ou um Con se lho Su pe ri or para fis ca li zar e ori en tar to dos os
seus ór gãos, de ter mi nou a dis tri bu i ção ime di a ta, aos Mi nis tros,
de mais de 100 mil pro ces sos, o que, com a ra ci o na li za ção de
pro ce di men tos e in for ma ti za ção das ses sões, re sul tou no au men -
to da quan ti da de de pro ces sos jul ga dos.

Sala das Ses sões,         . – Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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.

Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do PSB, ao
Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o jor nal A Tri bu na, de cir cu la ção no
meu Esta do, Espí ri to San to, pu bli ca, na sua edi ção de
hoje, re por ta gem dan do con ta de que o Go ver no Fe-
de ral ame a ça não cum prir o com pro mis so as su mi do
de re por, a par tir de ju nho pró xi mo, as per das no Fun-
do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço – FGTS. Isso
atin ge, em nos so País, 23 mi lhões de tra ba lha do res,
dos qua is 630 mil são tra ba lha do res ca pi xa bas.
Essas per das, como to dos sa be mos, fo ram pro vo ca -
das por dois pla nos eco nô mi cos: Pla no Ve rão e Pla no 
Col lor.

Cre io que, se vier a ser ofi ci a li za da essa de ci -
são, es ta rá o Go ver no Fe de ral pro mo ven do um mo-
nu men tal ca lo te aos tra ba lha do res bra si le i ros, que ti-
nham pre vi são de co me çar a re ce ber esse di nhe i ro a
par tir de ju nho pró xi mo.

Antes de mais nada, que ro di zer que são, no mí-
ni mo, es ta pa fúr di as as jus ti fi ca ti vas do Go ver no Fe-
de ral para, even tu al men te, não pa gar aos tra ba lha do -
res den tro do acor da do. Pri me i ro, ale ga o Mi nis tro do
Tra ba lho, Fran cis co Dor nel les, que o Go ver no não pa-
ga rá en quan to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não jul gar
a ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de im pe tra da pela
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, que não con cor -
da com o au men to da con tri bu i ção so bre a mul ta de
res ci são con tra tu al e a fo lha de pa ga men to de sa lá ri -
os que lhes foi im pu ta da. Essa con tri bu i ção cor res -
pon de ao adi ci o nal de 0,5% so bre a fo lha sa la ri al e de
10% so bre a mul ta res ci só ria.

De po is, o Mi nis tro jus ti fi ca ain da que os ban cos
não con se gui ram re pas sar à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de -
ral a to ta li da de dos ex tra tos com as in for ma ções que
pos si bi li ta ri am à ins ti tu i ção cal cu lar os va lo res a se-
rem de po si ta dos nas con tas da que les que fo ram pre-
ju di ca dos pe los tais pla nos eco nô mi cos. Se gun do o
Mi nis tro, o pra zo de os ban cos pri va dos en vi a rem os

ex tra tos à Ca i xa ex pi rou no dia 31 de ja ne i ro, mas so-
men te 18 ins ti tu i ções cum pri ram a de ter mi na ção.

Bas ta va uma ar gu men ta ção para jo gar por ter ra
es sas frá ge is des cul pas apre sen ta das pelo Mi nis tro
para não cum prir o que ele mes mo clas si fi cou, na
épo ca da tra mi ta ção no Con gres so, de o ma i or acor-
do do mun do: a lei. Man da da pelo Go ver no, apro va da
nas duas Ca sas e san ci o na da pelo Pre si den te da Re-
pú bli ca.

O Mi nis tro e o Go ver no não po dem es que cer
que apro va mos, aqui no Con gres so Na ci o nal, a Lei
Com ple men tar n.º 110, de 29 de ju nho de 2001, que
obri ga o Go ver no a re por as per das dos tra ba lha do -
res, in de pen den te men te de a CNI es tar con tes tan do
a lei ou se os ban cos es tão atra sa dos no en vio dos
ex tra tos dos tra ba lha do res.

Está lá no art. 12 da re fe ri da lei que: ”... o Te sou -
ro Na ci o nal fica sub si di a ri a men te obri ga do à li qui da -
ção dos va lo res a que se re fe re o art. 4º, nos pra zos e
nas con di ções es ta be le ci das nos arts. 5º e 6º, até o
mon tan te da di fe ren ça por ven tu ra ocor ri da en tre os
va lo res ar re ca da dos pe las con tri bu i ções so ci a is de
que tra tam os arts. 1º e 2º e aque le ne ces sá rio ao res-
ga te dos com pro mis sos as su mi dos“.

Por tan to, a lei é cla ra quan to à res pon sa bi li da de 
de o Go ver no ar car com essa des pe sa, in de pen den te 
des se ou da que le mo ti vo, des se ou da que le pre tex to.

Não po de mos es que cer que mi lha res de tra ba -
lha do res aco lhe ram os ape los do pró prio Go ver no e
de sis ti ram de ações ju di ci a is, de po si tan do sua con fi -
an ça no acor do co ro a do com a Lei n.º 110, de 2001,
diga-se de pas sa gem, apro va da pelo Con gres so Na-
ci o nal e san ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Assim, que ro crer que o Go ver no não de i xa rá de
hon rar tal com pro mis so, por que aque le que foi cha-
ma do de o ma i or acor do do mun do, po de rá cons ti tu -
ir-se no ma i or ca lo te do mun do, o que se ria, sin ce ra -
men te, uma des mo ra li za ção.

Era a co mu ni ca ção que eu de se ja va fa zer.
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 pelo
tem po res tan te da ses são, por tan to, por 7 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, que ro
apre sen tar à Mesa um pro je to de lei que vem ao en-
con tro de uma tese que jul ga mos de suma im por tân -
cia: a ques tão da se gu ri da de ru ral. Esta mos en fren -
tan do, em boa par te do Bra sil, prin ci pal men te no Sul,
no oes te Ca ta ri nen se e na par te oes te do Pa ra ná,
uma lon ga es ti a gem, uma seca que vem pre ju di can -
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do prin ci pal men te o mi ni fún dio da que la re gião, onde
ti ve mos gran des per das em plan ta ções de mi lho, de
fe i jão etc.

Exis te hoje, Sr. Pre si den te, a Lei do Se gu ro Ru-
ral, que não dis põe de fun dos e quan do acon te cem os
pro ble mas es ta mos di an te de di fi cul da des para so-
cor rê-los.

Em fun ção dis so, Sr. Pre si den te, apre sen to esta
pro pos ta no sen ti do de mi ni mi zar esse pro ble ma. Tra-
ta-se de um pro je to de lei que ”al te ra as Leis n.ºs
9.249 e 9.250, am bas de 26 de de zem bro de 1995,
que dis põem so bre o Impos to de Ren da das pes so as
ju rí di cas e fí si cas, res pec ti va men te“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei, na for ma dos arts. 2º a 4º, fa cul ta

às pes so as ju rí di cas e fí si cas a de du ção, para efe i to
da apu ra ção do Impos to so bre a Ren da, de do a ções
e con tri bu i ções efe tu a das ao Fun do de Esta bi li da de
do Se gu ro Ru ral – FESR.

Art. 2º O § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de
de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so:

Art. 13 ...................................................
§ 2º .......................................................
IV – as efe tu a das ao Fun do de Esta bi -

li da de do Se gu ro Ru ral – FESR, de que tra-
ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966.

Art. 3º A pes soa ju rí di ca tri bu ta da com base no
lu cro real po de rá de du zir, até o má xi mo de qua tro
por cen to do im pos to de ren da de vi do, as con tri bu i -
ções efe ti va men te re a li za das, no pe río do de apu ra -
ção, ao Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral –
FESR, de que tra ta o art. 16 do De cre to-lei n.º 73,
de 21 de no vem bro de 1966.

..............................................................
Por que isso?
Tra go a jus ti fi ca ti va, Sr. Pre si den te:

Nos ter mos da Lei n.º 8.171, de 17 de ja ne i ro
de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, as ati-
vi da des de pro du ção ru ral es tão su je i tas à co ber tu ra 
pelo se gu ro agrí co la e pelo Pro gra ma de Ga ran tia
da Ati vi da de Agro pe cuá ria (Pro a gro).

O se gu ro agrí co la é um se gu ro pro pri a men te
dito, a car go das em pre sas se gu ra do ras, re gu la men -
ta do e fis ca li za do pe los ór gãos que tra tam do se gu ro
pri va do, en quan to o Pro a gro cons ti tui-se num pro gra -
ma go ver na men tal de apo io à pro du ção, ca pa ci ta do a
re ce ber re cur sos or ça men tá ri os, ori en ta do para fi na li -

da des so ci a is e su je i to às de ter mi na ções da po lí ti ca
agrí co la do Go ver no.

Te o ri ca men te, o se gu ro co mer ci al e o pro gra ma
go ver na men tal se com ple men tam no sen ti do de bem
as sis tir o pro du tor ru ral. To da via, na prá ti ca não é o
que acon te ce. O Pro a gro ope ra em ba ses bas tan te
res tri ti vas e é gran de men te afe ta do pela po lí ti ca fis cal 
do Go ver no, a qual, como se sabe, tem tido ou tras pri-
o ri da des na alo ca ção de re cur sos, prin ci pal men te
para a ge ra ção de su pe rá vits des ti na dos à co ber tu ra
das cres cen tes des pe sas com ju ros da dí vi da pú bli ca.

Já o se gu ro agrí co la, de na tu re za co mer ci al, é
ain da mais res tri to. Ao que se sabe, ape nas a Com pa -
nhia de Se gu ros do Esta do de São Pa u lo (Co sesp)
vem atu an do de for ma inin ter rup ta no se tor. As em-
pre sas se gu ra do ras não se in te res sam pelo ramo,
ten do em vis ta as suas es pe ci fi ci da des. Os cál cu los
atu a ri a is uti li za dos nas ou tras mo da li da des de se gu ro 
não se apli cam ao se gu ro ru ral, para a pro je ção da si-
nis tra li da de e para o cál cu lo do prê mio.

Por isso, Sr. Pre si den te – sei que o tem po que me
é re ser va do não pos si bi li ta de cli nar toda a ale ga ção –,
em re su mo, aqui faço a pro pos ta para que uma par te do
Impos to de Ren da, a ser re co lhi do de em pre sas, vá
para um fun do es pe ci al de se gu ri da de agrí co la.

E faço uma dis tin ção – como nes se caso ago ra
do Sul do Bra sil: que nes sas re giões de agro in dús tri -
as onde exis tem em pre sas que in dus tri a li zam a su i -
no cul tu ra, a avi cul tu ra, há o mi lho que é ma té ria-pri -
ma que agre ga esse se tor, que é fun da men tal. Como
o mi lho não se de sen vol ve em fun ção da seca, o se tor 
da agro in dús tria se res sen te por que a ma té ria-pri ma
é es sen ci al. O que se pro põe é a pos si bi li da de de es-
sas agro in dús tri as te rem um per cen tu al do Impos to
de Ren da a ser re co lhi do, por pe que no que seja, des-
ti na do ao fun do de se gu ri da de.

Qu an do há, como nes te mo men to, o pro ble ma
de li qui dar a dí vi da em gran de par te com a sa fra, que
pos sa ha ver a mi ni mi za ção aos pe que nos pro du to res
para que se sin tam es ti mu la dos a plan tar de novo, sa-
in do do Impos to de Ren da o per cen tu al a ser re co lhi -
do para esse fun do. 

Esta re mos en tão num con sór cio, que é o pe que no 
pro du tor li ga do in clu si ve, mu i tas ve zes, até nas ca de i as
con sor ci a das dos fo men tos des sas agro in dús tri as; en-
tão te re mos uma co i sa in ter li ga da a ou tra. É uma ma ne -
i ra de mi ni mi zar mos e en con trar mos sa í das. 

Por esse mo ti vo es tou apre sen tan do à Mesa, Sr.
Pre si den te, uma pro pos ta nes se sen ti do, e gos ta ria
que V. Exª re ce bes se meu pro nun ci a men to como lido
para que essa pro pos ta fos se ana li sa da, pois não po-
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de mos fi car pa ra dos. Te mos de vo tar al ter na ti vas – e
esta é uma de las – para que o pe que no pro du tor se
sin ta es ti mu la do e, no caso de per der a sua sa fra, não
saia à pro cu ra de gran des cen tros ur ba nos. Va mos
se gu rá-lo na pe que na pro pri e da de, fa zen do-o sen-
tir-se re com pen sa do em caso de sa fra ruim, evi tan -
do-se que per ca tudo me di an te um se gu ro que o con-
tem ple nes ses ca sos. E, se in cen ti var mos o re plan tio
e a ati vi da de ru ral con sor ci a da com a agro in dús tria,
es ta re mos es ti mu lan do a vida, e não o de se qui lí brio
ou o êxo do, como vem ocor ren do hoje.

São es sas as me di das que apre sen ta mos no
Con gres so Na ci o nal, ao en con tro des se ob je ti vo.
Aliás, elas não ser vi rão ape nas para a Re gião Sul,
mas tam bém para ou tras re giões bra si le i ras. Se pro-
mo ver mos a ocu pa ção iso nô mi ca do País, es ti mu la -
re mos as fa mí li as a per ma ne ce rem em suas pro pri e -
da des e da re mos con di ções de so bre vi vên cia a to-
dos.

Essa é a pro pos ta que apre sen to à Mesa, Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas, no sen ti do de que uma
se gu ri da de ru ral pos sa ser con sis ten te e con cre ta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2002

Alte ra as Leis nºs 9.249 e nº 9.250,
am bas de 26 de de zem bro de 1995, que
dis põem so bre o im pos to de ren da das
pes so as ju rí di cas e fí si cas, res pec ti va -
men te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei, na for ma dos arts. 2º a 4º, fa cul ta 

às pes so as ju rí di cas e fí si cas a de du ção, para efe i to
da apu ra ção do Impos to so bre a Ren da, de do a ções
e con tri bu i ções efe tu a das ao Fun do de Esta bi li da de
do Se gu ro Ru ral – FESR.

Art. 2º O § 2º do art. 13 da Lei nº9.249, de 26 de
de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so:

Art. 13. ..................................................

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

§ 2º .......................................................

..............................................................
IV – as efe tu a das ao Fun do de Esta bi -

li da de do Se gu ro Ru ral – FESR, de que tra-

ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966.

.......................................................(NR)
Art. 3º A pes soa ju rí di ca tri bu ta da com base no

lu cro real po de rá de du zir, até o má xi mo de qua tro por
cen to do im pos to de ren da de vi do, as con tri bu i ções
efe ti va men te re a li za das, no pe río do de apu ra ção, ao
Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral – FESR, de
que tra ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no-
vem bro de 1966.

Art. 4º O art. 12 da Lei nº9.250, de 26 de de zem -
bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in-
ci so:

Art. 12. ..................................................

..............................................................
III-A – as con tri bu i ções fe i tas ao Fun do 

de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral, de que tra-
ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966;

.......................................................(NR)
Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do dia pri me i ro de
ja ne i ro sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, as ati vi da -
des de pro du ção ru ral es tão su je i tas à co ber tu ra pelo
se gu ro agrí co la e pelo Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi -
da de Agro pe cuá ria (PROAGRO).

O se gu ro agrí co la é um se gu ro pro pri a men te
dito, a car go das em pre sas se gu ra do ras, re gu la men -
ta do e fis ca li za do pe los ór gãos que tra tam do se gu ro
pri va do, en quan to o Pro a gro cons ti tui-se num pro gra -
ma go ver na men tal de apo io à pro du ção, ca pa ci ta do a
re ce ber re cur sos or ça men tá ri os, ori en ta do para fi na li -
da des so ci a is e su je i to às de ter mi na ções da po lí ti ca
agrí co la do Go ver no.

Te o ri ca men te, o se gu ro co mer ci al e o pro gra ma
go ver na men tal se com ple men tam no sen ti do de bem
as sis tir o pro du tor ru ral. To da via, na prá ti ca não é o
que acon te ce. O Pro a gro ope ra em ba ses bas tan tes
res tri ti vas e é gran de men te afe ta do pela po lí ti ca fis cal 
do Go ver no, a qual, como se sabe, tem tido ou tras pri-
o ri da des na alo ca ção de re cur sos, prin ci pal men te
para a ge ra ção de su pe rá vi tes des ti na dos à co ber tu ra 
das cres cen tes des pe sas com ju ros da dí vi da pú bli ca.

Já o se gu ro agrí co la, de na tu re za co mer ci al, é
ain da mais res tri to. Ao que se sabe, ape nas a Com pa -
nhia de Se gu ros do Esta do de São Pa u lo (COSESP)
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vem atu an do de for ma inin ter rup ta no se tor. As em-
pre sas se gu ra do ras não se in te res sam pelo ramo,
ten do em vis ta as suas es pe ci fi ci da des. Os cál cu los
atu a ri a is uti li za dos nas ou tras mo da li da des de se gu ro 
não se apli cam ao se gu ro ru ral, para a pro je ção da si-
nis tra li da de e para o cál cu lo do prê mio.

Nas ou tras mo da li da des, o si nis tro é even to pro-
ba bi lís ti co in de pen den te e pon tu al. Cal cu la-se a pro-
ba bi li da de de um in cên dio num uni ver so de ca sas, de
um aci den te au to mo bi lís ti co num uni ver so de au to -
mó ve is e as sim por di an te. Um in cên dio ou um aci-
den te de au to mó vel atin ge ape nas um do uni ver so de
se gu ra dos.

No se gu ro agrí co la, os even tos que oca si o nam 
per das são abran gen tes, si mul tâ ne os e mu i tas ve-
zes fora de qual quer con tro le, por que ori gi na dos de
fe nô me nos da na tu re za: gra ni zo, ge a da, pra gas, en-
chen tes, se cas. Daí a ne ces si da de, para o caso, de
mo de los eco no mé tri cos es pe cí fi cos e me ca nis mos
de ab sor ção de pre ju í zos com essa mo da li da de de
se gu ro.

O Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral foi
ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro 
de 1966, em seu art. 16, jus ta men te com o pro pó si to 
de ser o ins tru men to de equa li za ção da mo da li da de. 
Ele é cons ti tu í do do ex ces so de lu cros das se gu ra -
do ras (em re la ção ao má xi mo tec ni ca men te ad mis -
sí vel) e, se ne ces sá rio, de do ta ções or ça men tá ri as.
Ou seja, ele se des ti na a cap tar uma par ce la de lu-
cros ex ce den tes, nos anos de boa sa fra, para co brir
pre ju í zos das pró pri as se gu ra do ras nos anos de sa-
fra ruim.

Na te o ria, o mo de lo é bas tan te in te li gen te. Na
pra ti ca não fun ci o na, por que as se gu ra do ras não
ven dem o se gu ro, mu i to caro, logo não têm lu cros
ex ce den tes a apor tar ao Fun do e, não ten do re cur -
sos no Fun do, as se gu ra do ras con ti nu am ini bi das de
pres tar o se gu ro. Cri ou-se um cír cu lo vi ci o so que
pre ju di ca a agri cul tu ra. Tam bém na te o ria (e na re-
gu la men ta ção) ca bem ao Con se lho Na ci o nal de Se-
gu ros Pri va dos, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Fa-
zen da, os pro ce di men tos para ob ten ção de cré di to
or ça men tá rio es pe ci al para su prir o Fun do. To da via,
há sem pre di fi cul da des para isso.

O ob je ti vo des te pro je to é o de ten tar que brar o
im pas se e in ver ter o cír cu lo vi ci o so. Os con tri bu in tes 
pas sa ri am a apor tar re cur sos di re ta men te ao Fun do 
de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral, dan do-lhe las tro
para es ti mu lar o se tor pri va do se gu ra dor a ini ci ar as
ati vi da des na mo da li da de.

Não se tra ta de re nún cia de re ce i ta. Por um
lado, não se tra ta de cri ar tra ta men to tri bu tá rio es pe -
ci al, dis cri mi na tó rio ou di fe ren ci a do, como con ce i tua 
o pa rá gra fo 1º do art. 14 da Lei Com ple men tar nº
102, de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal). Pelo
con trá rio, tra ta-se de uma de du ção do im pos to es ta -
be le ci da como re gra ge ral, à dis po si ção e al ve drio
de to dos os con tri bu in tes.

Por ou tro lado, a ri gor, tra ta-se de car re ar re cur -
sos para um Fun do que exe cu ta po lí ti ca go ver na men -
tal de alto in te res se para o País. A pro du ção agrí co la
bra si le i ra vem cres cen do a du ras pe nas mas, sem dú-
vi da, ain da está lon ge do li mi ar de seu po ten ci al. O
se gu ro agrí co la, pela tran qüi li da de e pela es ta bi li za -
ção eco nô mi ca que pro por ci o na ao pro du tor ru ral, é
um dos ins tru men tos mais im por tan tes para que o
Bra sil ve nha a ser, como se pre nun cia, o ce le i ro do
mun do.

É o que se co lo ca à ju di ci o sa de li be ra ção des ta
Casa.

Sala das Ses sões, – Ca sil do Mal da ner.
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.
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 115, DE 2002

Na for ma do art. 222 do Re gi men to Inter no, re-
que i ro voto de apla u so ao Mi nis tro Almir Paz zi a not to
Pin to pelo seu de sem pe nho à fren te do Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho.

Jus ti fi ca ção

O Mi nis tro Almir Paz zi a not to Pin to, em sua ges tão
na Pre si dên cia do TST, to mou me di das para re cu pe rar a
ima gem da Jus ti ça do Tra ba lho, aba la da por fa tos de to-
dos co nhe ci dos. Cri ou um Con se lho Su pe ri or para fis ca -
li zar e ori en tar to dos os seus ór gãos, de ter mi nou a dis tri -
bu i ção ime di a ta, aos Mi nis tros, de mais de 100 mil pro-
ces sos, o que, com a ra ci o na li za ção de pro ce di men tos e
in for ma ti za ção das ses sões, re sul tou no au men to da
quan ti da de de pro ces sos jul ga dos.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nos ter mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o
re que ri men to lido será des pa cha do à Co mis são com-
pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 116, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, seja

apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo
fa le ci men to do Bis po Dom José Car los dos San tos,
apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Dom José Car los dos San tos fa le ceu on tem aos
50 anos no Hos pi tal San ta Lú cia, em Bra sí lia, ví ti ma
de in su fi ciên cia car día ca, de po is de uma cur ta pas sa -
gem pelo mu ni cí pio go i a no de Lu ziâ nia e de uma lon-
ga his tó ria cons tru í da no exer cí cio do sa cer dó cio.

Nas ci do em 25 de maio de 1951 em Ma ru im, no
Ser gi pe, Dom José in gres sou no se mi ná rio em 1965,
no mu ni cí pio pa u lis ta de Gu a ra ra pes. De lá par tiu
para ser vir de po is em São Pa u lo, ca pi tal, em Mi nas
Ge ra is e em San ta Ca ta ri na, de onde par tiu para uma
tem po ra da no Va ti ca no onde con clu iu sua for ma ção.

Entre 1993 e 1998 foi Di re tor Pro vin ci al da Pro-
vín cia Ori o ni ta Bra sil Nor te, com sede em Bra sí lia. No
dia 21 de ju nho do ano pas sa do, o Papa João Pa u lo II
o ele geu Bis po Ti tu lar de Au suc cu ra, atu al Algé ria, na
Áfri ca e Bis po Au xi li ar de Lu ziâ nia, em Go iás.

Dom José che gou à Lu ziâ nia, na re gião do en-
tor no de Bra sí lia, em se tem bro do ano pas sa do. Sua
cur ta pas sa gem de i xou mar cas pro fun das na so ci e -
da de, pela sua pos tu ra ir re to cá ve is e pe los en si na -
men tos que de i xou.

Dom José Car los dos San tos con ver teu-se
num nome de gran de res pe i to no seio da Igre ja Ca-
tó li ca, que tem em Go iás como Arce bis po, Dom
Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra, um dos no mes mais res-
pe i ta dos da Igre ja Ca tó li ca bra si le i ra, de re co nhe ci -
men to mun di al.

O fa le ci men to de Dom José ca u sou gran de co-
mo ção na ci da de de Lu ziâ nia e no es ta do de Go iás.
Pela sua im por tân cia, pelo le ga do de cor re ção e co-
e rên cia cris tã que nos de i xa, pela sua vida hu mil de,
de di ca da aos fiéis e aos me nos ne ces si ta dos, é que
apre sen ta mos esse Voto de Pe sar no Se na do Fe de -
ral, para o qual con ta mos com o apo io de to dos os
se na do res.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Iris
Re zen de – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da.

O SR PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Mesa en ca mi nha rá as con do lên ci as à fa mí lia, e o re-
que ri men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 117, DE 2002

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 Pro je to de Lei
do Se na do Fe de ral nº 131, de 1996, que ”dis põe so-
bre a Lín gua Bra si le i ra de Si na is e dá ou tras pro vi dên -
ci as“.

REQUERIMENTO Nº 118, DE 2002

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 Pro je to de Re-
so lu ção nº 9, de 2002, que uni fi ca as ta be las de ven ci -
men tos bá si cos e os de ma is com po nen tes da es tru tu -
ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos car gos de pro vi men to
efe ti vo in te gran tes do qua dro de pes so al do Se na do
Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos, nos ter-
mos do art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997.

Sala das Ses sões, 26 mar ço de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Os
re que ri men tos li dos se rão vo ta dos opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 119, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús-
tria e Co mér cio Exte ri or in for ma ções so bre as di ver -
sas apli ca ções e in ves ti men tos do BNDES nos úl ti -
mos 7 (sete) anos, dis cri mi na das por re gião.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 120, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Sa ú de in for ma ções so-
bre os con vê ni os da Fu na sa com o CIR (Con se lho
Indi ge nis ta de Ro ra i ma) e com a URIHI para as sis tên -
cia aos ín di os em Ro ra i ma, dis cri mi nan do:

1) Data do pri me i ro con vê nio;
2) Va lo res men sa is/anu a is con ve ni a -

dos e li be ra dos;
3) Mo da li da de de li ci ta ção;
4) Do cu men to com pro ba tó rio da ex pe -

riên cia no se tor sa ú de das re fe ri das or ga ni -
za ções;

5) For mas le ga is de re no va ção dos
con vê ni os e re a jus tes;

6) Quem faz a su per vi são; e
7) Re la tó ri os de tra ba lhos exe cu ta dos.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.

Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Edu ar do Si-
que i ra Cam pos, Edi son Lo bão e Luiz Otá vio 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. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do da ma i or re le -

vân cia a trans cri ção, no Diá rio do Se na do Fe de ral, a
fim de que cons te nos Ana is, da en tre vis ta do Emba i -
xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni, Di re tor-Ge ral da Orga-
ni za ção da Na ções Uni das para Pros cri ção de Armas
Qu í mi cas – OPAQ, pu bli ca da no jor nal Cor re io Bra zi -
li en se de 25 de mar ço de 2002.

Assim como en ten do, tam bém, re le van te e
opor tu na, a trans cri ção de voto de con gra tu la ções
pela de ci são ado ta da no Con se lho Exe cu ti vo da
OPAQ que re je i tou a mo ção de des con fi an ça con tra o
Emba i xa dor Bus ta ni, pro pos ta pelo go ver no dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

O Bra sil acom pa nha, es tar re ci do, o de sen ro lar
dos úl ti mos acon te ci men tos in ter na ci o na is que en vol -
vem nos so Emba i xa dor na OPAQ, cuja ad mi nis tra -
ção, con quan to com pe ten te e efi ci en te, não agra dan -
do ao atu al Pre si den te ame ri ca no, por que con tra ria
seus in te res ses be li ge ran tes, foi ob je to de mo ção de
des con fi an ça pro pos ta pelo go ver no dos EUA.

Entre tan to, ape nas 17 dos 41 mem bros do Con-
se lho Exe cu ti vo da que la Orga ni za ção vo ta ram a fa-
vor, de sor te que a mo ção veio a ser re je i ta da, sig ni fi -
can do a der ro ta da po lí ti ca ame ri ca na no que tan ge
ao con tro le das ar mas quí mi cas e de mons tran do que
a ges tão pa ci fis ta do em ba i xa dor bra si le i ro, ba se a da
no con sen so e não no con fron to, goza de apro va ção
no seio da en ti da de que di ri ge.

Con quan to a si tu a ção seja pre o cu pan te, pois
hou ve um gran de nú me ro de abs ten ções, den tre as
qua is, a ines pe ra da, in com pre en sí vel e in jus ti fi cá vel
abs ten ção do re pre sen tan te da Argen ti na, a fir me za
que Bus ta ni re ve la na en tre vis ta men ci o na da, me re ce 
nos sos apla u sos: ”Fui ele i to duas ve zes por acla ma -
ção e só saio se os pa í ses que me ele ge ram qui se -
rem“.

A trans cri ção des sa en tre vis ta nos Ana is do Se-
na do me pa re ce da ma i or im por tân cia por que es cla -
re ce as di ver sas eta pas do pro ces so em cur so, as sim
como con sig na as re a li za ções do em ba i xa dor bra si le -
i ro à fren te da OPAQ, ten do ob ti do, den tre ou tras, a
ade são de pa í ses como o Irã, a Lí bia, além de ter ins-
pe ci o na do as in dús tri as quí mi cas de mais de 50 pa í -
ses.

Pa re ce cla ro que é tam bém a efi ciên cia do Sr.
Bus ta ni que de sa gra da os EUA, já que não ha ve ria
qual quer ra zão para que a in dús tria quí mi ca des se
país não vi es se a ser ins pe ci o na da ...  O Bra sil já o foi
duas ve zes.

Ou tro pon to sen sí vel é o que diz res pe i to ao de-
sar ma men to quí mi co da Rús sia, que pos sui o ma i or
ar se nal do mun do e que ne ces si ta de re cur sos para
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de sa ti vá-lo, mas o Con gres so nor te-ame ri ca no vem
sis te ma ti ca men te blo que an do aju da fi nan ce i ra àque-
le país, con for me se vê na en tre vis ta do Sr. Bus ta ni.

Pre ci sa mos con ti nu ar mu i to aten tos aos pró xi -
mos ca pí tu los des sa de plo rá vel no ve la, pois ela é ex-
tre ma men te re ve la do ra do que nos es pe ra, se a paz
ou a guer ra.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Bra sí lia, se gun da-fe i ra, 25 de mar ço de 2002

Cor re io Bra zi li en se

José Ma u rí cio Bus ta ni

Di re tor-Ge ral do ór gão da ONU que fis ca li za ar mas quí mi -

cas diz que só de i xa o car go por von ta de dos pa í ses-mem bros

“Sou mu i to in de pen den te, não ace i to in ter fe rên ci as do pon to 

de vis ta ad mi nis tra ti vo e po lí ti co, sou ex tre ma men te ri go ro so. Sou

pior que uma Ma dre Su pe ri o ra.”

João Cláu dio Gar cia

Da equi pe do Cor re io

José Ma u rí cio Bus ta ni, 56 anos, com prou bri ga com os

Esta dos Uni dos e não pre ten de se ren der. O Di re tor-Ge ral da Orga-

ni za ção da Na ções Uni das para Pros cri ção de Armas Qu í mi cas

(OPAQ), com sede em Haia, na Ho lan da, foi ele i to para o car go em

1997 e re e le i to em 2001. Nes se tem po, diz ter tor na do a ins ti tu i ção

pro fis si o nal e im par ci al. Para ele, esse é um dos mo ti vos que le va -

ram os nor te-ame ri ca nos a sub me te rem à vo ta ção do Con se lho

Exe cu ti vo da Opaq uma mo ção de não-con fi an ça con tra sua ges-

tão na quin ta-fe i ra. As ale ga ções de má ad mi nis tra ção, fe i tas pe los

Esta dos Uni dos, não fo ram su fi ci en tes para der ru bar o em ba i xa dor

bra si le i ro. Ape nas 17 dos 41 mem bros do Con se lho Exe cu ti vo da

ins ti tu i ção vo ta ram a fa vor da mo ção. Mas ele se diz “pre o cu pa do” e

sabe que con ti nu a rá na mira dos Esta dos Uni dos, que de vem ago-

ra con se guir con vo car uma as sem bléia-ge ral da or ga ni za ção para

vo tar a ques tão. Bus ta ni se or gu lha de ser o bra si le i ro que ocu pa o

car go ele ti vo de ma i or im por tân cia em ins ti tu i ções li ga das à ONU.

“Fui ele i to duas ve zes por acla ma ção e só saio se os pa í ses que me

ele ge ram qui se rem”, dis se o em ba i xa dor on tem ao Cor re io. Ele fica

em Bra sí lia até quar ta-fe i ra, par ti ci pan do do Se mi ná rio so bre De fe -

sa Ci vil na Pro te ção e Assis tên cia con tra Armas Qu í mi cas 

De sa fio à pres são dos EUA

Cor re io-bra zi li en se – Qu an do e como o se nhor fi cou sa-

ben do que os Esta dos Uni dos pre ten di am re ti rá-lo do Car go Na

Opaq?

José Ma u rí cio Bus ta ni – Pri me i ro eles en tra ram em con ta to

como go ver no bra si le i ro em no vem bro ou de zem bro do ano pas sa -

do. Então ini ci a ram uma cam pa nha jun to a al guns pa í ses como Ja-

pão, Po lô nia e Co réia do Sul para que os apo i as sem. Só vi e ram fa-

lar co mi go em 28 de fe ve re i ro. No co me ço da que le mês, man dei

uma car ta ao se cre tá rio de Esta do nor te-ame ri ca no, Co lin Po well,

per gun tan do o que es ta va acon te cen do. Meus pri me i ros anos de

con ta to com os Esta dos Uni dos fo ram bas tan te po si ti vos. Não sus-

pe i ta va que hou ves se al gum agra van te para le var os nor te-ame ri -

ca nos a to ma rem essa de ci são. A não ser a in di ca ção de John Bol-

ton como sub se cre tá rio para De sar ma men to e Não-pro li fe ra ção

em ju nho do ano pas sa do. É um su je i to co nhe ci da men te an ti mul ti -

la te ral.

Cor re io – E de que for ma o se nhor fi cou sa ben do ofi ci al -

men te que não agra da va aos Esta dos Uni dos?

Bus ta ni – Não me dis se ram que hou ve má ad mi nis tra ção,

por que isso não acon te ceu. Na mi nha cara, a úni ca co i sa que dis-

se ram é que não gos ta vam do meu es ti lo. Meu es ti lo é ex tre ma -

men te con tro la dor, por que uma or ga ni za ção in ter na ci o nal des sa

na tu re za as sim o exi ge. Os ame ri ca nos fi ze ram de nún ci as para os

ou tros. A mim, dis se ram ape nas que não gos ta vam de meu es ti lo,

um es ti lo que não ad mi te in ter fe rên ci as de fora.

Cor re io – O fato de a Opaq in sis tir no en vio de ins pe to res de

ar mas quí mi cas ao Ira que, o que tor na ria des ne ces sá rio um ata-

que àque le país, é tam bém um mo ti vo para os Esta dos Uni dos de-

se ja rem sua sa í da

Bus ta ni – Uma das mi nhas fun ções como Di re tor-Ge ral é

ten tar tra zer o Ira que para a ins ti tu i ção. Se con se guir mos, o país

terá de ser alvo de ins pe ções, como o Bra sil, os Esta dos Uni dos,

qual quer ou tro mem bro. Con se gui tra zer o Irã, o Su dão, a Lí bia. Te-

nho obri ga ção de tra zer es ses pa í ses, Ira que, Co réia do Nor te, Egi-

to, Lí ba no, Sí ria, Ango la. Se o Ira que en tras se, se ria uma gran de vi-

tó ria para a or ga ni za ção e para o país. Qu an do ins pe to res da

Unscom (Co mis são Espe ci al da ONU) fo ram ao Ira que no fi nal da

dé ca da de 90 eles eram pa gos por seus pró pri os pa í ses. Por tan to,

não se po dia exi gir de les gran des la ços de le al da de às Na ções Uni-

das. Na Opaq, nos so time só tem le al da de à or ga ni za ção, por tan to,

os en si no a se rem pro fis si o na is e im par ci a is. Não há re sul ta dos

pré-fa bri ca dos. Tal vez isso te nha ir ri ta do al guém, mas não te nho

ne nhu ma in di ca ção con cre ta.

Cor re io – Que ou tros fa to res po dem ter de sa gra da do ao go-

ver no Bush?

Bus ta ni – Te nho vá ri as in ter pre ta ções, mas pos so sim pli fi -

car numa fra se: sou mu i to in de pen den te, não ace i to in ter fe rên ci as

do pon to de vis ta ad mi nis tra ti vo e po lí ti co. Em ter mos de ad mi nis -

tra ção não há crí ti ca que pos sa ser fe i ta à mi nha or ga ni za ção. Te-

nho um au di tor in ter no e sou uma pes soa ex tre ma men te ri go ro sa.

Você pode até me cha mar de Ma dre Su pe ri o ra, eu sou pior que

uma Ma dre Su pe ri o ra. Ago ra, não pos so fa zer um pro gra ma de

ação se os pa í ses não pa gam o or ça men to. Os Esta dos Uni dos só

pa gam no fim do ano, quan do eu não pos so mais me pro gra mar. O

Bra sil ain da não pa gou tudo o que tem de pa gar este ano. Nem o
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Ja pão. No ano pas sa do só pude fa zer 75% do que de ve ria ter fe i to

por cul pa ex clu si va dos pa í ses que não pa ga ram suas con tri bu i -

ções.

Cor re io – O se nhor con si de rou uma vi tó ria ou uma der ro ta o

re sul ta do da vo ta ção da mo ção de não con fi an ça à sua ad mi nis tra -

ção na se ma na pas sa da?

Bus ta ni – Os Esta dos Uni dos não con se gui ram os dois ter-

ços dos vo tos para me pres si o na rem mo ral men te a pe dir de mis são. 

Os 17 vo tos con tra mim me de sa pon tam, por que a União Eu ro péia, 

com ex ce ção da Fran ça, ao acom pa nhar os Esta dos Uni dos, o fez

por con ta da pre o cu pa ção de que os nor te-ame ri ca nos não pa-

guem o que têm de pa gar ou sa i am da or ga ni za ção. Por ou tro lado,

tive uma de cep ção enor me com a abs ten ção la ti no-ame ri ca na.

Não me lem bro, em mi nha vida di plo má ti ca, de os la ti nos não te rem 

apo i a do um can di da to bra si le i ro numa si tu a ção des sa.

Cor re io – Como o se nhor ava lia o es for ço di plo má ti co bra si -

le i ro para sua per ma nên cia no car go?

Bus ta ni – Mi nha per ma nên cia in de pen den te de qual quer

co i sa. Essa ten ta ti va de me der ru bar, que os nor te-ame ri ca nos es-

tão fa zen do, é ile gal. Do con trá rio, não ha ve ria li ber da de de ação.

Em re la ção ao Bra sil, es tou fora do ser vi ço di plo má ti co e não te nho

aces so às cor res pon dên ci as das em ba i xa das. Por tan to, não sei

como o Ita ma raty está atu an do.

Cor re io – A in for ma ção de que di plo ma tas es ta ri am ne go ci -

an do sua sa í da do car go em tro ca da ele va ção de Sér gio Vi e i ra de

Mel lo (bra si le i ro que ad mi nis tra tran si to ri a men te o Ti mor Les te) ao

pos to de co mis sá rio das Na ções Uni das para os Di re i tos Hu ma nos

é ver da de i ra?

Bus ta ni – Não acre di to que es sas no tí ci as te nham fun da -

men to. Sér gio é um in di ví du os mais ca pa zes que o Bra sil ja ma is

ofe re ceu às Na ções Uni das. O car go no Alto Co mis sa ri a do para os

Di re i tos Hu ma nos não é ele ti vo. Ao con trá rio do meu pos to, é es co -

lhi do pelo se cre tá rio-ge ral da ONU, de for ma que não sei como o

Bra sil fa ria al gu ma tro ca. Fui ele i to pela co mu ni da de in ter na ci o nal.

Cor re io – Ago ra fica mais fá cil para os Esta dos Uni dos con-

se gui rem sua des ti tu i ção, já que pre ci sam dos vo tos de um ter ço

dos 145 sig na tá ri os da con ven ção.

Bus ta ni – De po is pre ci sa rão de dois ter ços dos vo tos dos

pre sen tes e vo tan tes para que eu seja des ti tu í do. Não sei o que

pode acon te cer por que é a pri me i ra vez que os Esta dos Uni dos fa-

zem isso. Mas, con si de ran do a vo ta ção da se ma na pas sa da, o

gran de nú me ro de abs ten ções me de i xa pre o cu pa do. Fui ele i to

duas ve zes por acla ma ção e só saio se os pa í ses que me ele ge ram 

qui se rem.

Cor re io – Sua ges tão está sen do bo i co ta da a pe los Esta dos 

Uni dos?

Bus ta ni – Eu não di ria bo i co te. Mas eles pre ci sam se adap-

tar a um re gi me apli cá vel a ou tros pa í ses. Isso é di fí cil para um país

que ja ma is foi sub me ti do a esse tipo de co i sa. Con se gui con ven -

cê-los a me aju da rem a apli car a con ven ção. Isso frus trou-se um

pou co com go ver no Bush, mas es pe ro que con si gam en ten der

quão im por tan te é para a co mu ni da de in ter na ci o nal que uma con-

ven ção des sa na tu re za seja res pe i ta da. Não so fro pres são dos

Esta dos Uni dos. Sou res pon sá vel por pres si o nar meus fun ci o ná ri -

os a fa zer o me lhor para a or ga ni za ção. Os Esta dos Uni dos me

acu sam de pro te ger a Rús sia. Mas a van ta gem do go ver no rus so é

que ele en ten de que tudo o que faço é pela cre di bi li da de de seu

pro gra ma de de sar ma men to quí mi co. Eles têm o ma i or ar se nal do

mun do. Por isso, ten to con ven cer o Oci den te de que é ne ces sá rio

de sa ti var o ar se nal rus so. Essa ta re fa exi ge di nhe i ro e o Con gres so 

nor te-ame ri ca no tem aju da fi nan ce i ra à Rús sia.

Cor re io – O go ver no nor te-ame ri ca no está di fi cul tan do ins-

pe ções da Opaq nos Esta dos Uni dos?

Bus ta ni – Eles não po dem in ter fe rir na quan ti da de de ins pe -

ções. A di fi cul da de que en con tra mos é em fa zer ins pe ções tão exa-

us ti vas quan to ne ces sá rio. Isso de pen de de ne go ci a ções e digo

que con se gui bons re sul ta dos.

Cor re io – Mas em ma té ria de con tri bu i ção fi nan ce i ra, eles

co la bo ram como an tes?

Bus ta ni – Eles res pon dem por 22% do or ça men to. O Ja pão, 

19%. Qu an do os dois atra sam no pa ga men to há um gran de dis túr -

bio no tra ba lho da or ga ni za ção. Meu pro ble ma é esse. O re gu la -

men to que eles pró pri os im pu se ram à Opaq de ter mi na que o di-

nhe i ro deve ser en tre gue até 1º de ja ne i ro, mas nun ca se sabe

quan do essa ver ba vai en trar. E pla ne jar des sa for ma é mu i to com-

pli ca do.

Cor re io – Qu a is os prin ci pa is avan ços ob ti dos à fren te da

Opaq des de 1997?

Bus ta ni – De sen vol ve mos um in ven tá rio de to das as ar mas

quí mi cas no mun do, to dos mos es to ques. O pro ces so de des tru i -

ção des sas ar mas está bas tan te avan ça dos nos Esta dos Uni dos,

na Índia, e na Ásia. A Rús sia, ape sar dos atra sos, está num bom

ca mi nho. Já fi ze mos ins pe ções nas in dús tri as quí mi cas de 50 pa í -

ses pelo me nos, um ex ce len te re sul ta do. O Bra sil já foi ins pe ci o na -

do cin co ve zes. O que eu con si de ro mais im por tan te é que se cri ou

uma cul tu ra, gra ças à mi nha con tri bu i ção, de se ri e da de e ho nes ti -

da de pro fis si o nal. Infe liz men te os pa í ses de sen vol vi dos acham

que, quan do se aju da um país em de sen vol vi men to, o es ta mos au-

xi li an do a cri ar ar mas quí mi cas. Cri a mos o Pro gra ma dos Asso ci a -

dos, que se le ci o na re pre sen tan tes de pa í ses mu i to po bres para se-

rem tre i na dos e tra ba lha rem na or ga ni za ção, além de fa ze rem es-

tá gio em gran des em pre sas na Eu ro pa. De po is, vol tam para seus

pa í ses, onde abrem pe que nas in dús tri as quí mi cas. La men ta vel -

men te, al guns go ver nos de sen vol vi dos não en ten dem isso como

uma ati tu de cons tru ti va. Por isso, esse pro gra ma ca re ce de apo io e

não agra da em par ti cu lar aos Esta dos Uni dos.

Cor re io – E ago ra, qual será seu fu tu ro? Tem es pe ran ças

de per ma ne cer no car go?

Bus ta ni – Para sa ber isso, só com uma bola de cris tal.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, o Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor,
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ins ti tu í do pela Lei nº 8.078, de 1990, tem seu âm bi to
de va li da de ques ti o na do pre sen te men te pe las or ga -
ni za ções ban cá ri as.

É ne ces sá rio re al çar, de iní cio, a gran de im por -
tân cia que ad qui ri ram as re la ções de aqui si ção de
bens e ser vi ços nos dias atu a is. Não é sem ra zão que
o Cons ti tu in te in se riu, no ca pí tu lo que tra ta dos Di re i -
tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos, um dis po si ti vo
es pe cí fi co (ar ti go 5º, in ci so XXXII), que es ta be le ce
que ”o Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, a de fe sa do
con su mi dor“. Além dis so, de ter mi nou, no ar ti go 48 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, que
o Con gres so Na ci o nal de ve ria ela bo rar, no pra zo de
cen to e vin te dias após a pro mul ga ção da Car ta Mag-
na, o Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

Mas, quan to ao as sun to a ser abor da do nes ta
opor tu ni da de, po de mos di zer que a com pro va ção de
que ban co não é ape nas um in ter me di a dor fi nan ce i ro
está nas ta ri fas que são co bra das pe los ser vi ços ban-
cá ri os. Re pi to, ser vi ços ban cá ri os.

Se se tra ta de pres ta ção de ser vi ços, não há o
me nor sen ti do para o atu al ques ti o na men to que os
ban cos vêm ten tan do sus ci tar no que tan ge à na tu re -
za das ati vi da des que re a li zam no re la ci o na men to
com os cli en tes, Sras e Srs. Se na do res.

Po rém os ban cos, por meio de sua Con fe de ra -
ção Na ci o nal do Sis te ma Fi nan ce i ro (CONSIF), in-
gres sa ram com Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
(ADIN) no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), para im-
pe dir que os cli en tes se va lham do Có di go de Pro te -
ção e De fe sa do Con su mi dor quan do se sen ti rem le-
sa dos ou pre ju di ca dos pe los ban cos, ale gan do que o
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal ne ces si ta de uma lei
com ple men tar, e o Có di go de De fe sa do Con su mi dor
é uma lei or di ná ria. Por sua vez, os ór gãos de de fe sa
dos di re i tos dos cli en tes ar gu men tam que o Có di go
nun ca teve o pro pó si to de re gu lar o sis te ma fi nan ce i -
ro; ape nas visa à pro te ção dos usuá ri os, como em
qual quer re la ção de aqui si ção de bens ou ser vi ços.
Esta po si ção foi aco lhi da pelo pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, pelo Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro, e pela
Di re to ria do Ban co Cen tral.

Re al men te, a Cons ti tu i ção pre vê, em seu ar ti go
192, que ”O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu ra do
de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li bra do
do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da de, será
re gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá, in clu si ve, 
so bre...“ Se gue-se uma enu me ra ção de re gras, que,
em ne nhum as pec to, men ci o nam a re la ção com os
cli en tes ou usuá ri os do sis te ma.

Acon te ce que a Cons ti tu i ção pre viu ape nas que
a es tru tu ra ção e nor mas de fun ci o na men to ge ral de-
vi am cons tar de lei com ple men tar. No re la ci o na men to 
com os cli en tes, to das as ca rac te rís ti cas apon tam
para uma re la ção con tra tu al cí vel, em que os ban cos
pres tam os ser vi ços e co bram por eles.

O jul ga men to da ADIN im pe tra da pela CONSIF
só acon te ce rá no mês de abril, pois o atra so na pu bli -
ca ção no Diá rio da Jus ti ça im pos si bi tou a re a li za ção 
do jul ga men to ain da no mês de mar ço.

De acor do com ma ni fes ta ção do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca, em re la ção ao Có di go de
Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor, con sig na da em
seu pa re cer, ”não há in va são de com pe tên cia al gu -
ma; mos tra-se per fe i ta men te pos sí vel a co e xis tên cia
en tre a lei com ple men tar re gu la do ra do Sis te ma Fi-
nan ce i ro Na ci o nal e o có di go a que de vem su je i tar-se
as ins ti tu i ções ban cá ri as, fi nan ce i ras, de cré di to e de
se gu ros, como to dos os de ma is for ne ce do res, em
suas re la ções com os con su mi do res“.

Os ban cos que rem con ti nu ar com o abu so de
po der eco nô mi co, sem su je i tar-se às san ções pre vis -
tas e jus tas. O nú me ro de que i xas con tra es sas ins ti -
tu i ções cres ce as sus ta do ra men te. Em 2001, o Pro-
con de São Pa u lo re ce beu 12.126 con sul tas e 2.893
re cla ma ções con tra o se tor. Em 2000, ha via re ce bi do
9.979 con sul tas e 1.654 re cla ma ções. Cons ta ta mos
um au men to de 21% no nú me ro de con sul tas e de
sur pre en den tes 75% no nú me ro de re cla ma ções.

Na re a li da de, o que os ban cos pre ten dem com a
ADIN é li vrar-se de al guns dis po si ti vos in cô mo dos
pre sen tes no Có di go de De fe sa do Con su mi dor, en tre 
os qua is po de mos men ci o nar:

• co bran ça in de vi da: o con su mi dor tem
di re i to à de vo lu ção em do bro, de acor do
com os ar ti gos 39 e 42 do CDC;

• fa lha em tran sa ções: o ban co res-
pon de in de pen den te de cul pa, con for me o
ar ti go 14 do Có di go;

• dí vi da: é pro i bi da a in clu são do nome
do de ve dor nos ca das tros da Cen tra li za ção
de Ser vi ços dos Ban cos S.A. – Se ra sa ou
nos Ser vi ços de Pro te ção ao Cré di to –
SPCs, en quan to es ti ver o caso de pen den te
de ação ju di ci al, res pe i tan do os ar ti gos 42 e
43 do CDC;

• ar ti go 51 do Có di go pro í be a uti li za -
ção de cláu su las con tra tu a is que de i xem o
for ne ce dor em van ta gem ex ces si va, mas
elas são fre qüen tes em con tra tos ban cá ri os;
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• ar ti go 39 pro í be en vi ar qual quer pro-
du to sem so li ci ta ção do cli en te ou con su mi -
dor;

• é obri ga tó rio for ne cer có pia do con-
tra to ao cli en te. Só re cen te men te os ban cos
pas sa ram a obe de cer essa nor ma.

Como po dem ver as Sras e os Srs. Se na do res, os
ban cos têm mo ti vos de so bra para não que re rem su-
je i tar-se ao Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su -
mi dor. Este é um ver da de i ro fre io aos abu sos que cos-
tu ma vam pra ti car con tra os cli en tes.

O pa re cer ela bo ra do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e
pelo Ban co Cen tral, en ca mi nha do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, es-
cla re ce de uma vez por to das as ques tões sus ci ta das
pe los ban cos. O tex to res sal ta que o Có di go de De fe -
sa do Con su mi dor não re gu la o sis te ma fi nan ce i ro.
Além dis so, o Có di go é uma nor ma de con du ta, e não
de or ga ni za ção, e a in ten ção do le gis la dor, quan do de
sua ela bo ra ção, não foi a de dis ci pli nar os as pec tos
re la ci o na dos ao cus to de in ter me di a ção fi nan ce i ra e
da apli ca ção de re cur sos pró pri os das ins ti tu i ções.
Des sa for ma, não pode ha ver con fli to en tre o Có di go
e a lei es pe cí fi ca do sis te ma fi nan ce i ro.

Cre io que se pode es pe rar do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral uma de ci são que de mons tre toda a sa be do -
ria da que la Cor te, fa zen do va ler as nor mas que pro te -
gem os con su mi do res na qua li da de de cli en tes ban-
cá ri os, im pe din do que o po der eco nô mi co es ma gue
os usuá ri os dos ban cos, como já foi pra xe nes te País.

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

den te, Srªs e Srs. Se na do res, está sen do ina u gu ra da
em São Luís (MA) a usi na de pe lo ti za ção da Com pa -
nhia Vale do Rio Doce, em pre en di men to que cus tou o
mon tan te de US$408 mi lhões. A uni da de se cons ti tui
na ma i or e mais mo der na usi na des se tipo no mun do.
A obra con so li da no mer ca do mun di al a pre sen ça da
em pre sa, a mais des ta ca da mi ne ra do ra do pla ne ta no
mer ca do in ter na ci o nal de pe lo tas. Qu an do a usi na
en trar em ope ra ção ple na, em ju nho des te ano, fi ca rá
ele va da para 31 mi lhões de to ne la das por ano a ca pa -
ci da de de pro du ção de pe lo tas da Vale do Rio Doce
no Bra sil. 

No dia 22 de no vem bro do ano pas sa do, e, an te -
ri or men te, em maio de 2001, tive a opor tu ni da de de
re gis trar, des ta tri bu na, a im por tân cia des sa obra
para a eco no mia do país e, em es pe ci al, do Ma ra -
nhão. É, por tan to, com sa tis fa ção re do bra da que vol to 
a re gis trar o as sun to.

Toda a pro du ção da nova usi na de pe lo ti za ção
será des ti na da ao mer ca do ex ter no, sen do os prin ci -
pa is com pra do res do pro du to pa í ses asiá ti cos, do
Ori en te Mé dio e da Amé ri ca Cen tral. A pe lo ta pro du zi -
da em São Luís (MA) terá alto pa drão de qua li da de. O
mi né rio virá de Ca ra jás pela es tra da de fer ro e che ga -
rá à uni da de ma ra nhen se de po is de pas sar por um
pro ces so de mo a gem. Em meu úl ti mo pro nun ci a men -
to so bre o tema, des ta quei que a Com pa nhia Vale do
Rio Doce es ta va em con ta gem re gres si va para a ina-
u gu ra ção des ta usi na de pe lo ti za ção em São Luís
(MA). Ago ra, ca u sa-me re go zi jo a ina u gu ra ção da usi-
na.

Com mu i to oti mis mo, por tan to, tra go para os
Ana is do Se na do Fe de ral a in for ma ção al vis sa re i ra
re la ti va ao tão es pe ra do tér mi no da cons tru ção da
usi na de pe lo ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce
na ca pi tal do meu Esta do.

Mais uma vez me re ce des ta que, nes sa em pre i -
ta da, a atu a ção de ci si va do Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES). A ins ti -
tu i ção ha via apro va do, pou co an tes da que la oca sião,
a con ces são de fi nan ci a men to de US$200 mi lhões
para a em pre sa Mi ne ra ção Tu cu ruí, vi a bi li zan do-lhe a
ins ta la ção de uma usi na de pe lo ti za ção de mi né rio de
fer ro na ca pi tal do meu Esta do. 

O in ves ti men to to tal do em pre en di men to, de
US$408 mi lhões, o que vai im por tar em du pli ca ção do
Efe i to Mul ti pli ca dor de De sem bol sos (EMD), ou seja,
o fi nan ci a men to do BNDES ala van ca rá um in ves ti -
men to mais de duas ve zes su pe ri or  ao va lor li be ra do. 

Ci tei, na opor tu ni da de, que o pro je to vai cri ar
1.800 em pre gos na fase de cons tru ção da usi na, e
792 na fase de ope ra ção. Essas pre vi sões fo ram con-
cre ti za das, e até su pe ra das. As es ti ma ti vas são as de
que a eco no mia ma ra nhen se re ce be rá um im por tan te 
re for ço para o seu de se ja do in cre men to. A usi na pro-
por ci o na rá re ce i tas com ex por ta ções da or dem de
US$200 mi lhões por ano após a sua con clu são.

Cer ca de 80% do pes so al em pre ga do na usi na
de pe lo ti za ção da CVRD são ma ra nhen ses, con tra
15% da Re gião Su des te e 5% de ou tras re giões. O
em pre en di men to ge rou 2.500 em pre gos di re tos na
fase de im plan ta ção e, na fase de ope ra ção, con ta rá a
usi na com 150 em pre ga dos di re tos e ou tros 600 in di -
re tos.

Me re ce lou vor, ain da, a ca pa ci da de de ini ci a ti va
e o di na mis mo em pre en de dor de nos sas au to ri da des
e dos em pre sá ri os bra si le i ros. 

Na ver da de, hou ve ris co de o pro je to des ta usi-
na ser ins ta la do fora do Bra sil, mais pre ci sa men te em
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Tri ni dad y To ba go, em fun ção de van ta gens fis ca is e
cre di tí ci as ofe re ci das pelo go ver no da que le país. Fe-
liz men te, tal não ocor reu. Em meu pro nun ci a men to de
no vem bro de 2001 en fa ti zei:

”O fi nan ci a men to do BNDES, no en tan to, foi fun-
da men tal para a de ci são da Com pa nhia Vale do Rio
Doce (CVRD), con tro la do ra da Tu cu ruí, que fa vo re -
ceu a im plan ta ção do em pre en di men to no Bra sil“. 

Ou tro pon to re ve la dor da ca pa ci da de em pre sa -
ri al en vol vi da na cons tru ção des ta usi na foi o fato de o
cro no gra ma de obras em São Luís ter sido cum pri do
à ris ca, evi tan do-se, as sim, a ele va ção de cus tos. Co-
me çou a usi na a fun ci o nar no pra zo pre vis to. Me re ce
des ta que ser essa usi na a pri me i ra cons tru í da pela
Com pa nhia Vale do Rio Doce fora do Sis te ma Sul (Vi-
tó ria/Espí ri to San to), onde es tão ins ta la dos sete ou-
tros em pre en di men tos de pro du ção de pe lo tas.

Além de ser a mais mo der na, a usi na de pe lo ti -
za ção de São Luís terá ca pa ci da de ma i or de pro du -
ção em com pa ra ção com as ins ta la ções do Sis te ma
Sul. Lá se rão pro du zi dos 6 mi lhões de to ne la das por
ano.

A Vale do Rio Doce, como se sabe, res pon de
por 30% da pro du ção mun di al de pe lo tas, ten do como
prin ci pal con su mi dor o mer ca do asiá ti co. A par tir da
con clu são da usi na de São Luís, a meta da em pre sa é
a de atin gir mais efe ti va men te o mer ca do nor te-ame -
ri ca no.

A cons tru ção da usi na ma ra nhen se es ti mu lou o
in ves ti men to de ou tras em pre sas no Ma ra nhão: as
obras con su mi ram 20 mil me tros cú bi cos de con cre to
e nove mil to ne la das de es tru tu ra me tá li ca. Mais de 14
mil to ne la das de equi pa men tos me câ ni cos e elé tri cos 
fo ram uti li za dos na obra.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ao fa lar -
mos da ina u gu ra ção des ta usi na de pe lo ti za ção em
São Luís vale a pena um bre ve e ex pli ca ti vo re gis tro
his tó ri co re la ti vo ao se tor de si de rur gia: o de sen vol vi -
men to dos pro ces sos de aglo me ra ção pos si bi li tou
que os fi nos de mi né rio de fer ro, an tes con si de ra dos
so bras da la vra, pas sas sem a ter va lor eco nô mi co na
for ma de pe lo tas, sen do am pla men te uti li za das no
pro ces so si de rúr gi co.

No Bra sil, es pe ci fi ca men te, a Com pa nhia Vale
do Rio Doce pro duz mi né rio de fer ro em pe lo tas, des-
de os anos 60, em suas usi nas de pe lo ti za ção lo ca li -
za das na re gião de Tu ba rão, em Vi tó ria, ca pi tal do
Espí ri to San to.

A Com pa nhia Vale do Rio Doce nas ceu como
em pre sa mi ne ra do ra e, ain da hoje, o mi né rio de fer ro
é o prin ci pal pro du to do port fó lio de ne gó ci os do gru-

po. A ma i or ex por ta do ra mun di al de mi né rio de fer ro –
for ne ci do tam bém na for ma de pe lo tas, fi nos e ul tra fi -
nos – co mer ci a li za seus pro du tos para usi nas si de rúr -
gi cas de todo o pla ne ta.

Os pro ces sos de la vra, clas si fi ca ção, ma nu se io
e trans por te do mi né rio de fer ro ge ram uma quan ti da -
de ele va da de par tí cu las fi nas e ul tra fi nas, que se so-
mam à par ce la de fi nos de mi né rio (aba i xo de 6 mm)
exis ten te nas ja zi das. Sua apli ca ção di re ta na in dús -
tria si de rúr gi ca é im pra ti cá vel.

Assim, com o ob je ti vo de vi a bi li zar o apro ve i ta -
men to co mer ci al dos fi nos e ele var o ren di men to de
suas mi nas, a CVRD pas sou a agre gar es sas par tí cu -
las em por ções de ta ma nho e com ca rac te rís ti cas de
qua li da de que pos si bi li tas sem sua apli ca ção di re ta
nos for nos si de rúr gi cos.

Entre os di ver sos pro ces sos de aglo me ra ção
exis ten tes, a Vale op tou pela pe lo ti za ção, que agre ga
a par ce la ul tra fi na do mi né rio em pe lo tas por meio de
pro ces sa men to tér mi co.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o de sen -
vol vi men to ge ra do para o nos so Esta do com a nova
usi na de pe lo ti za ção é mu i to pro mis sor. A Vale do Rio
Doce está am pli an do em mais 42 mil me tros qua dra -
dos o seu pá tio de es to ca gem de mi né rio de fer ro,
além de im plan tar, ali, qui lô me tros de sis te mas de es-
te i as trans por ta do ras com des ti no ao Por to de Pon ta
da Ma de i ra. Ain da na área de in fra-es tru tu ra, a Com-
pa nhia Vale do Rio Doce cons tru iu uma su bes ta ção
para re ce ber 230 KV de ener gia elé tri ca da em pre sa
Ele tro nor te, com po tên cia ins ta la da de 120 MW. A de-
man da de ener gia da usi na é de 35 MV.

A pre o cu pa ção pela qua li fi ca ção dos re cur sos
hu ma nos da em pre sa é ou tro pon to me ri tó rio do pro-
je to. Em no vem bro de 2001, os téc ni cos ma ra nhen -
ses en cer ra ram o tre i na men to de es pe ci a li za ção em
pe lo ti za ção de mi né rio de fer ro, ini ci a do em abril do
ano pas sa do nas usi nas da Vale do Rio Doce do
Com ple xo Por tuá rio de Tu ba rão, em Vi tó ria (ES). To-
dos os téc ni cos, for ma dos nas áre as de me ta lur gia,
ele tro me câ ni ca, ele trô ni ca e quí mi ca in dus tri al, fo ram 
con tra ta dos pela Vale do Rio Doce para o de sen vol vi -
men to de ati vi da des na usi na de pe lo ti za ção de São
Luís.

Nun ca no país foi tre i na do um con tin gen te de
mão-de-obra nos mol des da qua li fi ca ção ofe re ci da
pela Vale do Rio Doce, in for mam os es pe ci a lis tas.
Hou ve des lo ca men to de es tu dan tes para ou tros Esta-
dos, com di re i to a toda a in fra-es tru tu ra e be ne fí ci os,
que abran ge ram alo ja men to, ali men ta ção, as sis tên -
cia mé di ca, trans por te co le ti vo, se gu ro de vida em
gru po, acom pa nha men to psi co ló gi co e bol sa de es tu -
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do no va lor de R$330,00. Nos dez me ses de tre i na -
men to, re sul ta do de um con vê nio de co o pe ra ção téc-
ni ca fir ma do en tre a Vale do Rio Doce e o Ce fet (Cen-
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca do Ma ra nhão ),
os es ta giá ri os re ce be ram au las so bre mi né rio de fer-
ro, pro ces so pro du ti vo, tra ta men to e be ne fi ci a men to
do mi né rio e si de rur gia.

O pa tro cí nio do BNDES a ini ci a ti vas como esta
me re cem o nos so me re ce dor apla u so, sen do ple na -
men te dig na de re gis tro nos Ana is do Se na do da Re-
pú bli ca. Como re pre sen tan te do Ma ra nhão nes ta
Casa, não po de ria de i xar de ma ni fes tar o meu re co -
nhe ci men to pela ini ci a ti va da Com pa nhia Vale do Rio
Doce.

Re go zi jo-me, por tan to, com a em pre sa, re pre -
sen ta da pe los seus di re to res e tra ba lha do res al ta -
men te qua li fi ca dos do seu cor po téc ni co. Levo a to dos 
eles o meu sen ti men to de ad mi ra ção pela com pe tên -
cia com que vêm di ri gin do os des ti nos des sa gran de
ins ti tu i ção.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre-

si den te, Sras e Srs. Se na do res, será se pul ta do hoje,
às 17 ho ras, no ce mi té rio Nos sa Se nho ra dos Már ti -
res, na ave ni da Men don ça Fur ta do, em San ta rém, o
cor po do ma es tro Wil son Fon se ca, o ”Mes tre Iso ca“.
Ele mor reu na no i te de do min go, por com pli ca ções
pós-ope ra tó ri as, aos 89 anos.

Iso ca so freu uma que da em sua casa, no dia 12
des te mês, que re sul tou na fra tu ra da ba cia e do fê-
mur. Dois dias de po is, ele foi ope ra do no Hos pi tal Por-
to Dias e per ma ne ceu na Uni da de de Te ra pia Inten si -
va (UTI), não re sis tin do ao pe río do pós-ope ra tó rio.

De po is de ter sido ve la do por todo o dia de on-
tem na Aca de mia Pa ra en se de Le tras (APL), lo ca li za -
da na rua João Di o go, na Ci da de Ve lha, o cor po do
Ma es tro Iso ca em bar ca rá hoje, às 7 ho ras, com des ti -
no a San ta rém. Em sua ter ra na tal e lo cal de sua ins-
pi ra ção, Iso ca re ce be rá as ho me na gens de seus con-
ter râ ne os, des ta can do-se a que fará a Orques tra Jo-
vem ”Wil son Fon se ca“. O cor po do ma es tro será tras-
la da do num car ro de bom be i ros pe las prin ci pa is ave-
ni das de San ta rém, onde re ce be rá as úl ti mas ho me -
na gens da pre fe i tu ra e do povo. Ha ve rá tam bém uma
mis sa de cor po pre sen te.

Re co nhe ci do como o ma i or com po si tor do mu ni -
cí pio de San ta rém em to dos os tem pos, Iso ca com-
pôs sua pri me i ra mú si ca em 1931, in ti tu lan do-a ”Be a -
tri ce“, que era uma val sa. Entre as obras iné di tas, está

o tra ba lho li te rá rio so bre o fol clo re na Ama zô nia, em
doze vo lu mes. 

Mes tre Iso ca tam bém era mem bro da Aca de mia 
Pa ra en se de Mú si ca, ocu pan do a ca de i ra nº 24, que
tem como pa tro no seu pai, e da Aca de mia Pa ra en se
de Le tras, com a ca de i ra nº 7. Iso ca ocu pa va a mes-
ma ca de i ra que per ten ceu ao ma es tro Wal de mar
Hen ri que. ”O Pará per de um gran de ta len to e a Aca-
de mia Pa ra en se de Le tras, o mais bri lhan te dos seus
mem bros. Iso ca re pre sen ta para o Pará o mes mo que
re pre sen tou o ma es tro Wal de mar Hen ri que“, com pa -
rou o pre si den te da APL, Alon so Ro cha. 

Mes tre Iso ca era ca sa do com Ro sil da Ma lhe i ros 
da Fon se ca, 84 anos, e pai de seis fi lhos, qua se to dos 
de di ca dos à mú si ca: José Wil son, Vi cen te, Ma ria das
Do res, Ma ria da Con ce i ção, José Agos ti nho e Ma ria
de Je sus. Para José Wil son, o Pará, mais pre ci sa -
men te San ta rém, terá duas fa ses na APL: an tes e de-
po is do Ma es tre Iso ca. ”Eu afir mo isso por que Wil son
Fon se ca con se guiu ser a alma da ci da de de San ta -
rém. San ta rém é Wil son Fon se ca. Tan to é ver da de
que a ci da de toda está se mo bi li zan do para ho me na -
geá-lo. Pos so di zer, sem fal sa mo dés tia: era um ho-
mem res pe i ta do“, re cor dou José Wil son. Mes mo re-
co nhe ci do in ter na ci o nal men te, Iso ca pre fe riu per ma -
ne cer em San ta rém. ”É um raro exem plo de ci vis mo“,
emen da o fi lho.

Sr. Pre si den te, o ma es tro de i xou aos fi lhos uma
for ma ção cris tã e uma tra di ção mu si cal que já está na
quin ta ge ra ção. ”Se eu es tou na Aca de mia Pa ra en se
de Le tras, é gra ças a ele. Isto é um far do mu i to pe sa -
do. É uma res pon sa bi li da de mu i to gran de“, re co nhe -
ce José Wil son, que ocu pa a ca de i ra nº 35 da APL.
Umas das obras que enal te ce a gos to sa ”Pé ro la do
Ta pa jós“, como de fi nia sua ci da de na tal, é o hino de
San ta rém. ”Em Nova Ior que, quan do há pa ra en ses de
San ta rém, o hino de San ta rém é can ta do“, des ta ca. 

Para o aca dê mi co Le o nam Cruz, que ocu pa a
ca de i ra nº 6 da APL, não há como re pa rar a per da de
Mes tre Iso ca. ”É uma per da ir re pa rá vel, por que o Iso-
ca é um pro du to ge nu i na men te do povo. É um pro du to 
que veio do in te ri or do Esta do, que fala do fol clo re
ama zô ni co, da dig ni da de da nos sa arte“, enu me ra
Le o nam Cruz, des ta can do que Mes tre Iso ca era um
au to di da ta e se pro je tou in ter na ci o nal men te.

Vá ri as per so na li da des do Esta do es ti ve ram pre-
sen tes ao ve ló rio, en tre os qua is o pre fe i to de Be lém,
Edmíl son Ro dri gues, o pre fe i to de Bel ter ra, Oti San-
tos, o re i tor da Uni ver si da de da Ama zô nia (Una ma),
Édson Fran co, en tre ou tros.

Obri ga do Sr. Pre si den te.
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Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) 

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 134, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do
art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com

o art. 375, in ci so VIII, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 134, de 2001 (nº 5.483/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho – CLT (es ta be le ce a pre va lên cia de con ven ção ou
acor do co le ti vo de tra ba lho so bre a le gis la ção in fra -
cons ti tu ci o nal).

(De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos So ci -
a is).

(O pro je to pas sa a so bres tar a de li be ra ção
quan to aos de ma is as sun tos, para que se ul ti me a vo-
ta ção, nos ter mos do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 375, in ci so VIII, do Re-
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, cujo pra zo es go -
tou-se no dia 26 de mar ço).

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2002
(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 103, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di ciá ria, Espe ci -
a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes so -
al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter-
ri tó ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2002

(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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au to ria do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is 
de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, 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 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001, na Casa de
Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra -
men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor Luiz Otá vio).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2002
(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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce 
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Edu-
ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.
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– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 110, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra -
ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 145, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia da à ope ra -
ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID. (Fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro,
Pe que nas e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 8 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio

Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como
re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre 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, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 9 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º
da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, em aten di men to ao dis pos to no art. 52, VI e IX, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 27, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma 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 27, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se-
na dor Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti -
go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro -
am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.
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– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de Emen da 

à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de Emen-

da à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001
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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001
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 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 59, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 59,
de 2002, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção nºs 3 e 6, de 2002 (au to ri zan do os Mu ni cí -
pi os e o Dis tri to Fe de ral a ins ti tu í rem con tri bu i ção para o
cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca).

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 35 mi nu tos.)

(OS12126/02)
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Ata da 30ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 27 de mar ço de 2002

4ª 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, Mo za ril do Ca val can ti e Ma u ro Mi ran da

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

Álva ro Dias – Arlin do Por to – Ca sil do Mal da ner
– Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do 
Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil-
vam Bor ges – Iris Re zen de – José Fo ga ça – José
Ser ra – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi-
le la – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men-
des – Mo za ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pe dro Si mon – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro nal do Cu nha Lima –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wel ling ton Ro ber to. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 35
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 Ma u ro 
Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Nº73/2002, de 20 do cor ren te, so bre o Re que ri -
men to nº 739, de 2001, do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Re que ri men to vai ao re la tor para re-
e xa me do pa re cer.

PARECERES

PARECERES Nos 186 e 187, DE 2002
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 153, DE 2001
(Nº 3.590, de 2000, na Casa de ori gem)

De enun ci a ti va do Pre si den te da Re-
pú bli ca, que dis põe so bre a trans for ma -
ção da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju -
bá – UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 186, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001 (nº3.590, de 2000, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a trans for ma ção da Esco la Fe de ral de en ge -
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá
– UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to cria a Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá –
UNIFEI, com na tu re za ju rí di ca de au tar quia, me di an te
trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, fun da da com a de no mi na ção de Insti tu to Ele-
tro téc ni co e Me câ ni co de Ita ju bá, fe de ra li za da pela Lei
nº2.721, de 30 de ja ne i ro de 1956, e or ga ni za da sob a
for ma de au tar quia de re gi me es pe ci al nos ter mos do
De cre to nº 70.686, de 7 de ju nho de 1972.

Ela tem sede e foro na ci da de de Ita ju bá, Esta do 
de Mi nas Ge ra is e seu ob je ti vo é mi nis trar en si no su-
pe ri or, pro mo ver cur sos de ex ten são uni ver si tá ria e
de sen vol ver a pes qui sa, nas áre as es pe ci a li za das de
Enge nha ria, Ciên ci as Exa tas e da Ter ra e ou tras cor-
re la tas e afins.

O pro je to trans fe re à nova au tar quia as uni da -
des e res pec ti vos cur sos, de to dos os ní ve is, atu al -
men te mi nis tra dos pela Esco la Fe de ral de Enge nha -
ria de Ita ju bá, pas san do os alu nos re gu lar men te ma-
tri cu la dos nos cur sos trans fe ri dos a in te grar o cor po
dis cen te da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, in de -
pen den te men te de adap ta ção ou qual quer ou tra exi-
gên cia for mal.

São, tam bém, re dis tri bu í dos para a Uni fei to dos
os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao Qu a -
dro de Pes so al da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, fi can do os car gos de Di re tor e Vi ce-Diretor da
Esco la

Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá trans for ma -
dos nos car gos de Re i tor e Vi ce-Reitor da Uni ver si da -
de Fe de ral de Ita ju bá.
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Além dis so, a pro pos ta de fi ne o pa tri mô nio e os
re cur sos fi nan ce i ros da en ti da de que se ins ti tui, au to -
ri zan do o Po der Exe cu ti vo a trans fe rir para a Uni ver si -
da de Fe de ral de Ita ju bá as do ta ções or ça men tá ri as
con sig na das à Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita-
ju bá, bem como a pra ti car os atos e a ado tar as me di -
das que se fi ze rem ne ces sá ri as à ins ta la ção da nova
uni ver si da de.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são ana li sar a pro po si ção no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de, bem como so bre os seus as pec tos de
mé ri to en vol ven do a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da
União, com pe tin do à Co mis são de Edu ca ção exa mi -
nar a ma té ria do pon to de vis ta subs tan ti vo.

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti -
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti -
va pri va ti va do Pre si den te Re pú bli ca, na for ma do que
dis põem as alí ne as a e e do in ci so II do § 1º do art. 61
da Cons ti tu i ção. Igual men te, do pon to de vis ta ma te -
ri al, não há qual quer re pa ro a fa zer.

Ade ma is, o pro je to não apre sen ta ví ci os de ju ri -
di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa téc-
ni ca le gis la ti va.

III – Voto

A Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá –
EFEI, fun da da em 23 de no vem bro de 1913, foi a dé-
ci ma es co la a se ins ta lar no País. Den tre as per so na li -
da des pre sen tes à sua ina u gu ra ção, o Pre si den te
Her mes da Fon se ca, o Vi ce-Presidente Wen ces lau
Braz e o Se cre tá rio do Inte ri or, Del fim Mo re i ra que,
mais tar de, ocu pa ri am a Pre si dên cia.

O Insti tu to foi ofi ci al men te re co nhe ci do pelo Go-
ver no Fe de ral em ja ne i ro de 1917, e fe de ra li za do em
ja ne i ro de 1956, ini ci an do em 1968 seus cur sos de
pós-graduação.

Em se tem bro do ano 2000, numa con cor ri da so-
le ni da de no Pa lá cio do Pla nal to, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so as si nou men sa gem ao Con-
gres so, dis pon do so bre a trans for ma ção da EFEI em
uni ver si da de. 

À so le ni da de, à qual tive a hon ra de com pa re -
cer, es ta vam pre sen tes ilus tres ex-alunos da EFEI,
como o ex-Vice-Presidente da Re pú bli ca, Au re li a no

Cha ves, o em pre sá rio Antô nio Ermí rio de Mo ra is e o
ex-Senador José Ro ber to Arru da, en tre ou tros.

A Esco la tem hoje ma tri cu la dos nos seus cur sos 
de gra du a ção cer ca de 1.500 alu nos e nos seus pro-
gra mas de pós-graduação apro xi ma da men te 500 alu-
nos. Até o mo men to já for mou cer ca de seis mil en ge -
nhe i ros, mu i tos dos qua is se des ta ca ram na vida pú-
bli ca, como o ex-Vice-Presidente da Re pú bli ca, Au re -
li a no Cha ves, um dos po lí ti cos mais ex pres si vos de
Mi nas Ge ra is e do Bra sil.

A EFEI e suas fun da ções de apo io atu am de for-
ma in ten sa, há mais de trin ta anos na edu ca ção con ti -
nu a da, ten do tre i na do mais de 50 mil pro fis si o na is de
to das as re giões do Bra sil e de pa í ses vi zi nhos.

A ins ti tu i ção aten de a to das as exi gên ci as da Lei
de Di re tri zes e Ba ses para cre den ci ar-se como uni-
ver si da de, in clu si ve em re la ção ao per cen tu al de do-
cen tes em re gi me de tra ba lho de tem po in te gral com
de di ca ção ex clu si va. Além dis so, seu cor po do cen te
apre sen ta 58% com tí tu lo de dou tor e 35% com tí tu lo
de Mes tre. 

A ci da de de Ita ju bá, se gun do o Pro gra ma das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to Hu ma no –
PNUD, apre sen tou em 1998 o ma i or Índi ce de De sen -
vol vi men to Hu ma no – IDH, de todo o Esta do de Mi nas 
Ge ra is, re fle tin do o ele va do ní vel de de sen vol vi men to
eco nô mi co, so ci al e cul tu ral do mu ni cí pio.

Tra ta-se de um dos mais des ta ca dos mu ni cí pi os 
mi ne i ros, tan to no as pec to cul tu ral, como no so ci o e -
co nô mi co. Estou con ven ci do de que a trans for ma ção
da EFEI em uni ver si da de, con tri bu i rá, de ci si va men te,
para con so li dar o sa li en te pa pel de li de ran ça de Ita ju -
bá no sis te ma edu ca ci o nal de Mi nas Ge ra is.

Por tan to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº153, de 2001, bem como pela sua apro va ção no to-
can te ao as pec to de com pe tên cia des ta co mis são.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor
Ad Hoc – Íris Re zen de – Osmar Dias – Bel lo Par ga
– Lú cio Alcân ta ra – Anto nio Car los Ju ni or – Ma ria
do Car mo Alves – José Agri pi no – José Edu ar do
Du tra – Se bas tião Ro cha – José Fo ga ça.

PARECER Nº 187, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

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

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001 (nº 3.590, de 2000, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
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nha ria de Ita ju bá – EFEI –, em Uni ver si da de Fe de ral
de Ita ju bá UNIFEI e dá o ou tras pro vi dên ci as.

O pro je to cria a Uni fei, com na tu re za ju rí di ca de
au tar quia, me di an te trans for ma ção da Esco la Fe de ral 
de Enge nha ria de Ita ju bá, fun da da com a de no mi na -
ção de Insti tu to Ele tro téc ni co e Me câ ni co de Ita ju bá,
pos te ri or men te fe de ra li za da e or ga ni za da sob a for-
ma de au tar quia de re gi me es pe ci al.

O ob je ti vo da EFEI é mi nis trar en si no su pe ri or,
pro mo ver cur sos de ex ten são uni ver si tá ria e de sen -
vol ver a pes qui sa, nas áre as es pe ci a li za das de Enge-
nha ria, Ciên ci as Exa tas e da Ter ra e ou tras cor re la tas
e afins.

O pro je to trans fe re à nova au tar quia as uni da -
des e res pec ti vos cur sos, de to dos os ní ve is, atu al -
men te mi nis tra dos pela Esco la Fe de ral de Enge nha -
ria de Ita ju bá.

Os alu nos re gu lar men te ma tri cu la dos nos cur-
sos trans fe ri dos pas sa rão a in te grar o cor po dis cen te
da Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, in de pen den te men -
te de adap ta ção ou qual quer ou tra exi gên cia for mal.

São, tam bém, re dis tri bu í dos para a Uni fei, to dos 
os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao Qu a -
dro de Pes so al da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá.

Os car gos de Di re tor e Vi ce-Diretor da Esco la
Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá se rão trans for ma -
dos nos car gos de Re i tor e Vi ce-Reitor da Uni ver si da -
de Fe de ral de Ita ju bá.

O pro je to de fi ne o pa tri mô nio e os re cur sos fi-
nan ce i ros da en ti da de, au to ri zan do o Po der Exe cu ti -
vo a trans fe rir para a Uni fei to das as do ta ções or ça -
men tá ri as con sig na das à EFEI, bem como a pra ti car
os atos e a ado tar as me di das que se fi ze rem ne ces -
sá ri as à ins ta la ção da nova uni ver si da de.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me do Se na do Fe de ral, onde não
re ce beu emen das.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

Con for me de li be ra ção da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, o pro-
je to em aná li se aten de aos pres su pos tos de cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.

A ma té ria é dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini-
ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma 
do que dis põem as alí ne as a e e do in ci so II do § 1º do
art. 61 da Cons ti tu i ção.

Igual men te, do pon to de vis ta ma te ri al, não há
qual quer re pa ro a fa zer.

Com pe te, ago ra, à Co mis são de Edu ca ção,
exa mi nar à ma té ria do pon to de vis ta subs tan ti vo.

A trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá, 
não car re ga ma i o res con se qüên ci as do pon to de vis-
ta ex clu si va men te da or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da
União.

Não há mo di fi ca ção da na tu re za ju rí di ca da en ti -
da de nem da si tu a ção fun ci o nal de seus ser vi do res,
não im pli can do au men to de des pe sa que me re ça
con si de ra ção.

III – Voto

A Esco la Fe de ral de Enge nha ria de Ita ju bá –
EFEI – fun da da em 23 de no vem bro de 1913, foi a dé-
ci ma es co la a se ins ta lar no País.

O Insti tu to foi ofi ci al men te re co nhe ci do pelo Go-
ver no Fe de ral em ja ne i ro de 1917, e fe de ra li za do em
ja ne i ro de 1956, ini ci an do em 1968 seus cur sos de
Pós-Graduação.

A Esco la tem, hoje, ma tri cu la dos nos seus cur-
sos de Gra du a ção, cer ca de 1.500 alu nos, e nos seus
pro gra mas de Pós-Graduação, apro xi ma da men te
500 alu nos.

Já for mou cer ca de seis mil en ge nhe i ros, mu i tos 
dos qua is se des ta ca ram na vida pú bli ca bra si le i ra,
como o ex-Vice-Presidente da Re pú bli ca, Au re li a no
Cha ves, um dos po lí ti cos mais ex pres si vos de Mi nas
Ge ra is e do Bra sil.

A EFEI e suas fun da ções de apo io atu am de for-
ma in ten sa, há mais de trin ta anos de edu ca ção con ti -
nu a da, ten do tre i na do mais de 50 mil pro fis si o na is de
to das as Re giões do Bra sil e de pa í ses vi zi nhos.

A ins ti tu i ção aten de a to das as exi gên ci as da
Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção para cre den -
ci ar-se como Uni ver si da de, in clu si ve em re la ção ao
per cen tu al de do cen tes em re gi me de tra ba lho de
tem po in te gral com de di ca ção ex clu si va.

Seu cor po do cen te apre sen ta 58% com tí tu lo de
dou tor e 35% com tí tu lo de mes tre.

A Efei, que ago ra será Uni fei, si tua-se na ci da -
de de Ita ju bá, um dos mais prós pe ros mu ni cí pi os mi-
ne i ros.

Se gun do o Pro gra ma das Na ções Uni das para o
De sen vol vi men to Hu ma no – PNUD – Ita ju bá apre-
sen tou em 1998 o ma i or Índi ce de De sen vol vi men to
Hu ma no – IDH – de todo o Esta do de Mi nas Ge ra is,
re fle tin do o ele va do ní vel de de sen vol vi men to eco nô -
mi co, so ci al e cul tu ral do mu ni cí pio.

Estou con ven ci do de que a trans for ma ção da
Efei em Uni ver si da de, con tri bu i rá, de ci si va men te,
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para con so li dar o sa li en te pa pel de li de ran ça de Ita-
ju bá no sis te ma edu ca ci o nal de Mi nas Ge ra is e do
Bra sil.

Do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vi ce-Presidente – Fran ce li no Pe re i -
ra, Re la tor – Ge ral do Cân di do – Arlin do Por to –
Lind berg Cury – Chi co Sar to ri – Ca sil do Mal da ner
– Ge ral do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu
Tuma – Luiz Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Gil vam Bor ges – Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

....................................................................................
II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú-

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

....................................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de

11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no
art. 84, VI;

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

PARECERES Nos 188 E 189, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 154, de 2001 (nº 5.622, de 2001, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a
trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no
Su pe ri or de São João del Rei em Fun da -
ção Uni ver si da de Fe de ral de São João
del Rei, e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 188, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001 (nº5.622, de 2001, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no Su-
perior de São João del Rei em Fun da ção Uni ver si da -
de Fe de ral de São João del Rei, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O pro je to de ter mi na que a Fun da ção de Ensi no
Su pe ri or de São João del Rei, ins ti tu í da nos ter mos
da Lei nº 7.555, de 18 de de zem bro de 1986, seja
trans for ma da em Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de
São João del Rei – FUNRei, com o ob je ti vo de mi nis -
trar en si no su pe ri or, de sen vol ver a pes qui sa nas di-
ver sas áre as do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten -
são uni ver si tá ria.

A pro po si ção trans fe re à nova fun da ção as uni-
da des e res pec ti vos cur sos, de to dos os ní ve is, atu al -
men te mi nis tra dos pela Fun da ção de Ensi no Su pe ri or 
de São João del Rei, pas san do os alu nos re gu lar -
men te ma tri cu la dos nos cur sos trans fe ri dos a in te grar 
o cor po dis cen te da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
de São João del Rei, in de pen den te men te de adap ta -
ção ou qual quer ou tra exi gên cia for mal.

São, tam bém, re dis tri bu í dos para a FUNRei to-
dos os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao
Qu a dro de Pes so al da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or
de São João del Rei.

São cri a dos os car gos de Re i tor e Vi ce-Reitor
da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral de São João del
Rei e ex tin tos os car gos de Di re tor Ge ral e Di re tor Ge-
ral Adjun to da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de São
João del Rei.

Além dis so, a pro pos ta de fi ne o pa tri mô nio e os
re cur sos fi nan ce i ros da en ti da de que se ins ti tui, au to -
ri zan do o Po der Exe cu ti vo a pra ti car os atos ne ces sá -
ri os à ins ta la ção da nova uni ver si da de.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são ana li sar a pro po si ção no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
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men ta li da de, bem como so bre os seus as pec tos de
mé ri to en vol ven do a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da
União, com pe tin do à Co mis são de Edu ca ção exa mi -
nar a ma té ria do pon to de vis ta subs tan ti vo.

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti -
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti -
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põem as alí ne as a e e do in ci so II do § 1º do
art. 61 da Cons ti tu i ção.

Igual men te, do pon to de vis ta ma te ri al, não há
qual quer re pa ro a fa zer.

Além dis so, o pro je to não apre sen ta ví ci os de ju-
ri di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

A trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no Su pe -
ri or de São João del Rei em Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral de São João del Rei não car re ga ma i o res
con se qüên ci as do pon to de vis ta ex clu si va men te da
or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da União.

Não há mo di fi ca ção da na tu re za ju rí di ca da en ti -
da de nem da si tu a ção fun ci o nal de seus ser vi do res,
não im pli can do, mes mo, au men to de des pe sa que
me re ça con si de ra ção. Tra ta-se, efe ti va men te, de ma-
té ria cujo mé ri to deve ser ana li sa do con si de ran do os
as pec tos que en vol vem a ques tão da edu ca ção.

III – Voto

Lo ca li za do na re gião Cen tral de Mi nas Ge ra is, a
180 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e 330 do Rio de
Ja ne i ro, São João del Rei é um dos mais tra di ci o na is
mu ni cí pi os mi ne i ros, tes te mu nha dos fa tos mais im-
por tan tes da His tó ria de Mi nas e do Bra sil.

Com uma po pu la ção de qua se 75 mil ha bi tan -
tes, a eco no mia de São João del Rei se de sen vol ve
so bre tu do nos se to res in dus tri al e agro pe cuá rio, onde
se con cen tra sua po pu la ção eco no mi ca men te ati va.

É in ten sa a ati vi da de cul tu ral, dis pon do sua ju-
ven tu de de di ver sos cur sos su pe ri o res, in clu si ve em
en ge nha ria e ciên ci as eco nô mi cas, abran gi dos jus ta -
men te pela Fun da ção de Ensi no Su pe ri or – FUNRei.

Ber ço da glo ri o sa e alu ci na da aven tu ra de Ti ra -
den tes e pro cu ra da por tu ris tas do Bra sil e do ex te ri or, 
in te res sa dos em co nhe cer os sí ti os onde se de sen -
vol ve ram al guns dos fa tos mais im por tan tes de nos sa 
His tó ria, a ci da de de São João del Rei ofe re ce aos vi-
si tan tes uma es tru tu ra de qua se 20 ho téis.

Não é de hoje que os fi lhos ilus tres de São João
del Rei lu tam por uma uni ver si da de em sua ter ra. Ti-
ra den tes de se ja va para São João del Rei uma uni-
ver si da de igual à de Co im bra, em Por tu gal. O

ex-Presidente Tan cre do Ne ves, tam bém fi lho de São
João del Rei, ti nha o mes mo pro pó si to: ver sua ci da de 
do ta da de uma uni ver si da de, de se jo que, ago ra e não
tar di a men te, será sa tis fe i to.

A FUNRei tem em seus qua dros 182 do cen tes,
dos qua is 52 são dou to res, 101 são mes tres, 10 es pe -
ci a lis tas e 19 gra du a dos, o que re pre sen ta um ín di ce
de 84% en tre Mes tres e Dou to res. Des tes, 97% tra ba -
lham em tem po in te gral, sa tis fa zen do, por tan to, e de
for ma bem am pla, as exi gên ci as le ga is.

A FUNRei é uma das pou cas ins ti tu i ções fe de ra is 
de ensi no que dão ên fa se ao en si no no tur no. To dos
os seus cur sos fun ci o nam à no i te, per mi tin do que os
jo vens são-joanenses que tra ba lham du ran te o dia
pos sam de di car-se aos es tu dos su pe ri o res no pe río -
do no tur no, am pli an do, con si de ra vel men te, as opor-
tu ni da des de aces so à edu ca ção su pe ri or.

É, por tan to, com o ma i or pra zer, que opi na mos
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da -
de do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº154, de 2001, bem
como pela sua apro va ção no to can te ao as pec to de
com pe tên cia des ta Co mis são.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor
ad hoc – Íris Re zen de – Osmar Dias – Bel lo Par ga –
Anto nio Car los Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Ma ria
do Car mo Alves – Se bas tião Ro cha – José Agri pi -
no – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça.

PARECER Nº 189, DE 2002
(Da Comissão de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 154, de
2001, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, trans-
for ma, em seu art. 1º, a Fun da ção de Ensi no Su pe ri or
de São João del Rei em Fun da ção Uni ver si da de Fe-
de ral de São João del Rei (FUNRei).

O art. 2º do pro je to fixa como ob je ti vo da
FUNRei mi nis trar en si no su pe ri or, de sen vol ver pes-
qui sa e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria.

A es tru tu ra e fun ci o na men to da FUNRei se rão
es ta be le ci das nos ter mos da pro po si ção em exa me,
do Esta tu to a ser cri a do para a nova Fun da ção e das
nor mas le ga is per ti nen tes, se gun do o dis pos to no
art. 3º.

As uni da des de en si no, os cur sos, os car gos e o
cor po dis cen te da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de
São João del Rei pas sam, sem qual quer for ma li da de,
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a in te grar a FUNRei, con for me pres cre vem o art. 4º e
o art. 5º.

O pa tri mô nio da FUNRei, de ter mi na o art. 8º,
será cons ti tu í do pe los bens e di re i tos atu a is da Fun-
da ção Uni ver si da de Fe de ral de São João del Rei e de
ou tros bens e di re i tos que ve nham a ser ad qui ri dos ou
com pra dos.

O art. 9º re la ci o na como fon tes de re cur sos fi-
nan ce i ros da Fun da ção as do ta ções con sig na das no
Orça men to da União, os cré di tos es pe ci a is, os cré di -
tos adi ci o na is, as trans fe rên ci as e re pas ses, os au xí -
li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser con ce di dos
por en ti da des pú bli cas ou pri va das, os re cur sos pro-
ve ni en tes de con vê ni os com en ti da des e or ga nis mos
na ci o na is e in ter na ci o na is, as ope ra ções de cré di to e
ju ros ban cá ri os, a re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta -
dos e as re ce i tas even tu a is.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si -
ção em exa me veio a esta Casa, onde re ce beu pa re -
cer fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia nos as pec tos que a ela com pe te exa mi nar.

II – Aná li se

A cri a ção de Uni ver si da de Fe de ral no mu ni cí pio
de São João del Rei é uma re i vin di ca ção an ti ga de
seus ha bi tan tes, que re mon ta aos tem pos do Bra-
sil-Colônia, quan do Ti ra den tes so nha va ter em sua ci-
da de uma uni ver si da de se me lhan te à de Co im bra.

O mu ni cí pio de São João del Rei si tua-se na re-
gião Cen tral de Mi nas Ge ra is e dis põe de uma po pu -
la ção de qua se 75 mil ha bi tan tes.

Na eco no mia lo cal so bres sa em o tu ris mo, a in-
dús tria e a agro pe cuá ria. É tam bém in ten sa a ati vi da -
de cul tu ral de sen vol vi da em te a tro, ci ne mas e co me -
mo ra ções de cu nho re li gi o so e po pu lar.

São João del Rei con ta com di ver sos cur sos su-
pe ri o res que, no en tan to, são in su fi ci en tes para aten-
der à cres cen te de man da dos jo vens por for ma ção
pro fis si o nal.

A nova uni ver si da de não sur ge do nada. Pelo
con trá rio, con ta com as ba ses só li das da Fun da ção
de Ensi no Su pe ri or de São João del Rei, que dis põe
de 182 do cen tes, dos qua is 52 são dou to res e 101
são mes tres. Em sua ma i o ria, tra ba lham em tem po in-
te gral.

Para me lhor apro ve i ta men to de seus re cur sos
hu ma nos e ma te ri a is, a Fun da ção de Ensi no Su pe ri or 
de São João del Rei ofe re ce to dos os seus cur sos
tam bém no pe río do no tur no, de modo a per mi tir, aos
jo vens tra ba lha do res, aces so aos es tu dos de 3º grau.

Sem dú vi da, a trans for ma ção da Fun da ção de
Ensi no Su pe ri or de São João del Rei em uni ver si da -
de, aper fe i ço a rá e am pli a rá as opor tu ni da des de ca-
pa ci ta ção ci en tí fi ca, tec no ló gi ca e pro fis si o nal, con tri -
bu in do para o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co
do mu ni cí pio.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú-
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

....................................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de

11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos
da ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no
art. 84, VI;

....................................................................................
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PARECER Nº 190, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, so bre a Emen da nº 2 – PLEN
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 168, de
1999, que “Alte ra o art. 143 da Lei nº 9.503,
de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro de modo a
dis ci pli nar a ha bi li ta ção de con du to res
de com bi na ções de ve í cu los” apro va do
na for ma da Emen da nº 1 – CCJ (subs ti -
tu ti vo).

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

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 168, de 1999, des ti na do a al te rar
a Lei nº9.503, de 23 de se tem bro de 1997 (Có di go de
Trân si to Bra si le i ro), foi apre sen ta do no dia 23 de mar-
ço de 1999 e dis tri bu í do a esta Co mis são para de li be -
ra ção de ca rá ter ter mi na ti vo.

Jus ti fi ca va a pro po si ção – ins pi ra da, se gun do o
au tor, em pre ten são da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Cam pis mo (ABRACAMPING) e dos fa bri can tes de
tra i lers, mo tor-homes e equi pa men tos de tu ris mo,
com o apo io do Insti tu to Bra si le i ro de Tu ris mo
(EMBRATUR) –, a ne ces si da de de re mo ver do Có di -
go de Trân si to Bra si le i ro (CTB) en tra ves que têm sido
ca u sa dos ao de sen vol vi men to do tu ris mo ro do viá rio.

Pa re ceu ao au tor que o CTB, ao im por exi gên -
ci as, que con si de ra ex ces si vas e in con sis ten tes, aos
con du to res de tra i lers e mo tor-homes (mo-
tor-casas), tem com pro me ti do o de sen vol vi men to
des sa im por tan te in dús tria, im pe din do até mes mo
que os atu a is pro pri e tá ri os des ses ve í cu los pos sam
con du zi-los, já que a ha bi li ta ção que pos su íam an te -
ri ormente à edi ção do có di go não é mais su fi ci en te.

Con si de rou o au tor do pro je to que, ao dis ci pli nar 
as ca te go ri as de ha bi li ta ção no art. 143, o CTB in cor -
reu em ver da de i ro “con tra-senso”, ao im por aos con-
du to res de tra i lers exa ta men te as mais res tri ti vas.

Ale gan do que nos Esta dos Uni dos, “país co nhe -
ci do pelo ri gor de sua le gis la ção e se gu ran ça de trân-
si to”, ine xis te exi gên cia es pe ci al para a con du ção de
tra i lers e mo tor-casas, bas tan do, para tan to, a car te -
ira de “ama dor”, o au tor in for ma que tu ris tas ame ri -
ca nos e eu ro pe us, “acos tu ma dos com esse es ti lo de
vi a gem, têm for te in te res se em alu gá-los para vi a jar
pelo Bra sil, mas não os en con tram dis po ní ve is em
fun ção das res tri ções im pos tas a essa ati vi da de pelo
novo Có di go de Trân si to”.

Va len do-se do ar gu men to de que o in ci so V do
art. 143 do CTB in cor re em con tra di ção ao, de um
lado, per mi tir que re bo ques com até seis mil qui lo gra -
mas de peso bru to to tal se jam tra ci o na dos por ve í cu los
con du zi dos por mo to ris tas ha bi li ta dos nas ca te go ri as
B e C e, de ou tro, exi gir a ha bi li ta ção na ca te go ria E
para to dos os que pre ten dam tra ci o nar tra i lers, o au-
tor pro pôs su pri mir da que le in ci so a ex pres são “ou,
ain da, seja en qua dra do na ca te go ria tra i lers”, como
for ma de re mo ver a ale ga da ina de qua ção.

Qu an to às mo tor-casas, o pro je to, por meio de
adi ta men to de pa rá gra fo ao men ci o na do art. 143, pre-
ten deu en qua drar os seus con du to res, in de pen den te -
men te do por te dos ve í cu los, nas exi gên ci as re la ti vas
à ca te go ria B, com base ape nas na ale ga ção de que
bus ca va ex ce tu ar as mo tor-casas das “exi gên ci as
pre vis tas para os ve í cu los de gran de por te”.

Dis tri bu í do a este re la tor, o PLS nº 168, me re -
ceu a apre sen ta ção de subs ti tu ti vo, que, aco lhen do
os ar gu men tos do au tor e con cor dan do com a ne ces -
si da de de re mo ver-se do CTB a “fla gran te im pro pri e -
da de” por ele per ce bi da, es co lheu ca mi nho li ge i ra -
men te di ver so.

Enten de mos, en tão, que a mera su pres são da
re fe rên cia fe i ta aos tra i lers no in ci so V do art. 143 de i -
xa ria pen den te de de fi ni ção o ní vel de exi gên cia apli-
cá vel aos con du to res de com bi na ções de ve í cu los
com esse tipo de uni da de aco pla da.

Nes se pas so, o subs ti tu ti vo que apre sen ta mos
cu i dou de in clu ir a ex pres são tra i ler no rol das de ma is 
uni da des aco plá ve is já men ci o na das no tex to le gal vi-
gen te: “re bo que, se mi-reboque, tra i ler ou ar ti cu la da”, 
de mol de a uni for mi zar o tra ta men to com re la ção aos
vá ri os ti pos de uni da des aco pla das.

Qu an to às mo tor-casas, pro pu se mos, en tão, li-
mi tar a prer ro ga ti va pro pos ta (o en qua dra men to ge-
né ri co de seus con du to res na ca te go ria B) a ve í cu los
cujo peso não ex ce des se a seis mil qui lo gra mas, ou
cuja lo ta ção não ul tra pas sas se oito lu ga res, ex clu í do
o mo to ris ta.

Apro va do nes ta CCJ por tre ze vo tos fa vo rá ve is
e uma abs ten ção, o subs ti tu ti vo, me re ceu a in ter po si -
ção de re cur so, nos ter mos do art. 91, § 4º, do Re-
gimento Inter no, com vis tas à sua apre ci a ção pelo Ple-
ná rio, ins tân cia em que re ce beu a Emen da nº 2-PLEN,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ora se
sub me te ao exa me e à de li be ra ção des ta Co mis são.

É o re la tó rio.

Mar ço de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira  28 03139

    229MARÇO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



II – Aná li se

A emen da apre sen ta da pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra tra ta, em re su mo, do se guin te:

1. Em seu art. 1º man tém o es pí ri to do pro je to
ori gi nal. Bus ca tor nar o tex to mais ex plí ci to in clu in do
os tra i lers en tre as uni da des aco pla das com peso
bru to to tal de 6.000kg ou mais e lo ta ção de oito pas-
sa ge i ros, li mi tes aci ma dos qua is é exi gi da ha bi li ta ção 
na Ca te go ria E.

2. Cria o § 1º-A com dois in ci sos, ex pli ci tan do o
li mi te de peso em 3.500kg para a ha bi li ta ção na Ca te -
go ria B para con du to res de ve í cu los que tra ci o nem
re bo ques ou tra i lers.

3. Esta be le ce que os mo to ris tas dos ve í cu los
cu jas uni da des aco pla das te nham peso en tre 3.500 e
6.000kg, se jam en qua dra dos na Ca te go ria C, des ti -
na das no atu al CTB, ex clu si va men te a mo to ris tas de
ve í cu los de car ga.

4. A emen da não con tem pla a si tu a ção dos mo-
to ris tas de mo tor-casas (mo tor-homes), con for me
pa re cer do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

A pro pos ta de emen da apre sen ta da pelo ilus tre
Se na dor Lú cio Alcân ta ra em seu ar ti go pri me i ro pro-
cu ra tor nar o tex to do pro je to ori gi nal, mais ex plí ci to,
mas é re dun dan te pois o tra i ler nada mais é do que
um re bo que.

O tex to do pro je to é mais abran gen te pois atin ge 
to dos os ti pos de re bo ques. Há uma ex ten sa va ri e da -
de de re bo ques (car re tas de car ga, re bo ques
tanques, trans por ta do res de ve í cu los, etc.) to dos
abran gi dos na re da ção ori gi nal, não ca ben do es pe -
ci fi ca ção.

Em seu § 1º-A, a emen da cria um en qua dra -
men to adi ci o nal para mo to ris tas de ve í cu los com uni-
da des aco pla das en tre 3.500 e 6.000 qui lo gra mas.

Ora, a ca te go ria C no atu al có di go (art. 143 in ci so
III) é ex clu si va para mo to ris tas de ve í cu los de car ga e
não con tem pla re bo ques. Ocor re que nem to das as uni-
da des aco pla das têm essa des ti na ção, como no caso
dos tra i lers que são ve í cu los des ti na dos ao tu ris mo.

O Có di go de Trân si to Bra si le i ro de fi niu as ha bi li -
ta ções de acor do com os ti pos de ve í cu los e os di fe -
ren tes ní ve is de exi gên cia para sua con du ção.

Enten de mos o cu i da do e a pre o cu pa ção do ilus-
tre Se na dor, mas ado tan do esse cri té rio, as ha bi li ta -
ções pre vis tas no Có di go po de rão ser des do bra das
em ou tras ca te go ri as que de man da rão exa mes e pro-
vas es pe cí fi cas.

Con si de ran do as di fi cul da des hoje en con tra das
para que se cum pram as exi gên ci as de ha bi li ta ção já

pre vis tas no atu al Có di go, po de mos ima gi nar os pro-
ble mas que se rão en fren ta dos pe los De trans.

É pre ci so le var em con ta ain da que os ve í cu los
de tu ris mo (tra i lers e mo tor ho mes) são con du zi dos
com toda a se gu ran ça, pois são uti li za dos para la zer e
fé ri as e têm como pas sa ge i ros mem bros de uma fa-
mí lia, com ín di ces de aci den tes tão in sig ni fi can tes
que nem se quer apa re cem nas es ta tís ti cas da Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral.

Nos Esta dos Uni dos a vida útil de um ve í cu lo de
re cre io é de mais de 20 anos. A fro ta é cons ti tu í da de
3,4 mi lhões de tra i lers e 1,7 mi lhões de mo tor ho mes.
Em ape nas oito pa í ses eu ro pe us cir cu lam 3,7 mi-
lhões de tra i lers e 900 mil mo tor ho mes. São nú me ros
ex pres si vos e ne nhum des ses pa í ses exi ge ha bi li ta -
cão di fe ren ci a da. Os con du to res são ha bi li ta dos no
equi va len te à nos sa ca te go ria B.

No Bra sil, cir cu lam 3.000 mo tor ho mes, dos
qua is 80% têm o peso mé dio de qua tro to ne la das. A
fro ta de 10.000 tra i lers está pa ra li sa da em fun ção da
exi gên cia de ha bi li ta ção na Ca te go ria E.

As exi gên ci as atu a is de ha bi li ta ções nas ca te -
go ri as D para mo to ris tas de mo tor ho mes, e E para
con du to res de ve í cu los que tra ci o nam tra i lers com-
pro me te ram se ri a men te o ca ra va nis mo. no Bra sil, li-
mi ta ram a en tra da de cam pis tas do Mer co sul e in vi a -
bi li za ram a lo ca ção de tra i lers e mo tor hor mes como
ocor re nos pa í ses de ma i or re cep ti vo tu rís ti co.

O Bra sil vem fa zen do um sé rio es for ço para au-
men tar o tu ris mo in ter no e atra ir tu ris tas es tran ge i ros.
É sig ni fi ca ti vo o nú me ro de tu ris tas eu ro pe us que vi a -
jam anu al men te para os Esta dos Uni dos para fa ze -
rem tu ris mo alu gan do mo tor ho mes.

A ma i or lo ca do ra ame ri ca na pos sui mais de
3.000 mo tor ho mes.

O mes mo ocor re na Eu ro pa, Aus trá lia, Nova Ze-
lân dia e Áfri ca do Sul com tu ris tas es tran ge i ros.

O Bra sil está com ple ta men te fora des se cir cu i to
– as lo ca do ras de tra i lers e mo tor ho mes en cer ra ram
suas ati vi da des em fun ção das li mi ta ções cri a das
pelo Có di go de Trân si to Bra si le i ro e que não se rão
cor ri gi das com a emen da pro pos ta pelo ilus tre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

Res sal te-se que to dos es ses pa í ses têm uma
sé ria pre o cu pa ção com a se gu ran ça de trân si to e são
mu i to ri go ro sos no dis ci pli na men to do trá fe go de ve í -
cu los. Se não fa zem exi gên ci as adi ci o na is para ha bi li -
ta ção têm uma ex pe riên cia jus ti fi ca da que deve ser
con si de ra da por nós ao ana li sar essa emen da.

O ca ra va nis mo é uma for ma de tu ris mo que vem
cres cen do sig ni fi ca ti va men te em di ver sos pa í ses, e
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pode cres cer tam bém no Bra sil. Mo vi men ta não ape-
nas a eco no mia do tu ris mo mas é re pre sen ta ti vo para
a in dús tria au to mo ti va com a ven da de chas sis e a di-
ver si fi ca ção de en car ro ça do res.

Enten de mos que o tex to do pro je to, tal como
aco lhi do por esta Co mis são, é mais abran gen te, pois
tra i ler é ape nas mais um tipo de re bo que.

Já as pro pos tas con ti das no Pa rá gra fo 1º-A e
suas res pec ti vas alí ne as I e II da emen da apre sen ta -
da, não de vem ser aco lhi das por en qua dra rem na ca-
te go ria de ve í cu los de car ga uni da des aco pla das que
não tem ne ces sa ri a men te essa des ti na ção e cri ar
uma ca te go ria adi ci o nal para ha bi li ta ções.

A ca te go ria C abri ga ape nas os ve í cu los de car-
ga sem uni da des aco pla das. A ha bi li ta ção para con-
du to res de ve í cu los com uni da des aco pla das está
mu i to bem de fi ni da na alí nea V do ar ti go 143, que ne-
ces si ta ape nas a su pres são da pa la vra “tra i ler” para
que esse tipo de re bo que te nha a mes ma si tu a ção
dos de ma is.

II – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela re je i ção da
Emen da nº2, de Ple ná rio, ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 168, de 1999.

Sala das Co mis sões, em 13 de mar ço de 2002.
– Ber nar do Ca bral – Pre si den te; Fran ce li no Pe re i ra
– Re la tor; – Ro meu Tuma – Wal deck Orné las (sem
voto); Osmar Dias – José Edu ar do Du tra – Bel lo
Par ga – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Iris
Re zen de – Antô nio Car los Jú ni or – Ma ria do Car-
mo Alves – Lú cio Alcân ta ra.

PARECER Nº 191, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60,
de 2001 (nº 340/95, na Casa de ori gem),
que ins ti tui a Car te i ra Na ci o nal de Sa ú de
da Mu lher.

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

I – Re la tó rio

A pro po si ção em epí gra fe, de au to ria do De pu -
ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, foi apre sen ta da no Ple-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos em 19 de abril de
1995, com o ob je ti vo de ins ti tu ir a Car te i ra Na ci o nal
de Sa ú de da Mu lher, no âm bi to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

Apre ci a da na Co mis são de Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia, a re la to ra, De pu ta da Ma ria Con ce i ção Ta va -
res, apre sen tou re la tó rio con clu in do pela ade qua ção

or ça men tá ria e fi nan ce i ra do pro je to e de seu subs ti -
tu ti vo.

A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção, na fi gu ra do re la tor, De pu ta do Fer nan do Co ru -
ja, hou ve por cor re to apre sen tar emen das su pres si -
vas ao subs ti tu ti vo por en ten der que os arts. 5º e 7º
apre sen ta ram ví ci os de cons ti tu ci o na li da de ma te ri al
por fe ri rem o man da men to cons ti tu ci o nal que pre ser -
va a in de pen dên cia dos po de res, ao de ter mi nar pra zo 
para que o Po der Exe cu ti vo re gu la men tas se a Lei
e, ade ma is, con tra ri ar o tex to da Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998, ao es ta be le cer cláu su la re vo ga tó -
ria ge né ri ca.

Apro va da a pro po si ção no âm bi to das co mis -
sões téc ni cas re fe ri das, o pro je to foi en ca mi nha do ao
Se na do Fe de ral e, por des pa cho da Mesa Di re to ra,
en ca mi nha do a esta Co mis são de Assun tos So ci a is,
onde de ve rá ser exa mi na do quan to à cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti -
va e mé ri to, em de ci são ter mi na ti va, se gun do o dis-
pos to no art. 91, I, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

II – Aná li se

O pro je to sob exa me cons ti tui-se de cin co ar ti -
gos, sen do o úl ti mo a cláu su la de vi gên cia, que a de-
ter mi na quan do da pu bli ca ção da lei.

O art. 1º e seus pa rá gra fos es pe ci fi cam o con te ú -
do da re fe ri da Car te i ra Na ci o nal de Sa ú de da Mu lher,
re fe rin do-a ao cam po de atu a ção do Sis te ma Úni co de
Sa ú de – SUS, nela in clu in do os da dos iden ti fi ca do res
do ser vi ço de sa ú de e do pro fis si o nal as sis ten te da
usuá ria, pri vi le gi an do os pro ce di men tos que vi sem à
pre ven ção e ao con tro le do cân cer gi ne co ló gi co e de
mama, ao mes mo tem po em que cu i da do si gi lo ne ces -
sá rio à si tu a ção e in clui me di das de edu ca ção e di vul -
ga ção do pro gra ma a ser im plan ta do, com vis tas à di fu -
são dos pro ce di men tos por ele pro pos tos.

Res guar da, pru den te men te, os di re i tos do pa-
ci en te, ao ga ran tir que a au sên cia do men ci o na do do-
cu men to não im pli ca rá na re cu sa do aten di men to á
pa ci en te. Ade ma is, re me te ao ór gão com pe ten te do
Po der Pú bli co a re gu la men ta ção ne ces sá ria que se
de ve rá con subs tan ci ar após a vi gên cia da Lei.

Pre vê, em seu art. 4º, as fon tes de fi nan ci a men -
to do re fe ri do pro gra ma, fa zen do-as cons tar dos or ça -
men tos pró pri os ao cus te io das ações a se rem de sen -
vol vi das pe las res pec ti vas uni da des fe de ra ti vas.

O con te ú do me ri tó rio da pro po si ção evi den -
cia-se por sua aten ção à sa ú de e qua li da de de vida
da po pu la ção bra si le i ra, vis to que tra ta da sa ú de fe mi -
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ni na, fon te ma te ri al dos se res que ne ces sa ri a men te
dela são ca u da tá ri os.

Cons ti tu ci o nal, ju rí di ca e re gi men tal men te, co-
ro bo ra mos a opi nião dos no bres re la to res que des ses 
as pec tos tra ta ram na Casa de ori gem. A téc ni ca le gis -
la ti va res pon de aos que si tos que dela se es pe ram.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções ex pos tas, so mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº60, de
2001, para o que con ta mos com o apo io dos no bres
pa res do Se na do Fe de ral.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te
– Ma ria do Car mo Alves, Re la tor – Ge ral do Althoff
– Ma gui to Vi le la – Ma ri na Sil va – Emí lia Fer nan des
– Ge ral do Can di do – Alber to Sil va – Luiz Pon tes –
Be ní cio Sam pa io – Luiz Otá vio – La u ro Cam pos –
Chi co Sar to ri – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da –
Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Val-
mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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 192, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81,
de 2001 (nº 3.228/2000, na Casa de ori-
gem), que ins ti tui o Ca das tro Na ci o nal de
Mo ra dia e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Tião Vi a na
Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos em se tem -

bro de 2001, o PLC nº 81, de 2001, ins ti tui o “Ca das -
tro Na ci o nal de Mo ra dia” com o ob je ti vo de evi tar que
os be ne fi ciá ri os de “pro gra mas ha bi ta ci o na is im ple -
men ta dos com re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro -
la dos pelo Po der Pú bli co fe de ral” te nham aces so, por
mais de uma vez, a “do a ções ou fi nan ci a men tos”.

No Ca das tro Na ci o nal de Mo ra dia, se ri am re-
gis tra dos os no mes de to das as pes so as fí si cas be-
ne fi ci a das em pro gra mas re la ti vos a mo ra dia, lote ur-

ba ni za do ou ma te ri a is de cons tru ção. O pro je to ex clui
do im pe di men to “o sa que de re cur sos da con ta vin cu -
la da do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para
aqui si ção da mo ra dia fe i to na for ma da lei”.

A des pe i to de con cor dar com o prin cí pio éti co
que ins pi ra a pro po si ção – já que, nas pa la vras do re-
la tor “sen do es cas sos, os re cur sos des ti na dos a pro-
gra mas ha bi ta ci o na is pre ci sam al can çar o ma i or nú-
me ro pos sí vel de fa mí li as” –, en ten do ne ces sá rio fa-
zer al gu mas pon de ra ções.

Em or dem cres cen te de pre o cu pa ções, ca be ria
de iní cio apon tar que a re gra pro pos ta não al can ça
so men te as do a ções e fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is
“efe ti va dos” com re cur sos pú bli cos fe de ra is, mas
igual men te os em pre en di men tos re a li za dos com re-
cur sos “con tro la dos” pelo Po der Pú bli co fe de ral.

Como o Po der Pú bli co “con tro la”, por exem plo,
os re cur sos cap ta dos no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i -
ro da Ha bi ta ção (SFH) ou do Sis te ma Fi nan ce i ro Imo-
bi liá rio (SFH), a res tri ção, que ob vi a men te se des ti na
a pro gra mas de ha bi ta ção po pu lar, po de ria ma ni e -
tar, ain da que in vo lun ta ri a men te, a con ces são de fi-
nan ci amen tos re gi dos pe las re gras de mer ca do, vol-
ta dos para seg men tos po pu la ci o na is que não de man -
dam sub sí di os.

Mais im por tan te, con tu do, pa re ce ser o ris co de
que, apro va do no Con gres so, o pro je to ve nha a ser
ve ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca sob a ale ga ção
de que os di fí ce is en car gos ope ra ci o na is de cor ren tes
da lei pro pos ta pa de ce ri am de in cons ti tu ci o na li da de
de ini ci a ti va.

De fato, ao ins ti tu ir o “Ca das tro Na ci o nal de Mo-
ra dia”, a pro po si ção atri bui ta ci ta men te ao Po der Exe-
cu ti vo a in cum bên cia de im plan tá-lo e de man tê lo per-
ma nen te men te atu a li za do. No en tan to, o art. 61, § 1º,
alí nea e, re ser va à ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que dis po nham so bre “cri a ção,
es tru tu ra e atri bu i ções dos Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca”.

Con si de re-se, por fim, mas tal vez o mais im por -
tan te, a re cen te trans for ma ção em lei do Esta tu to da
Ci da de – pro je to de au to ria do sa u do so Se na dor
Pom peu de Sou sa, bri lhan te men te re la ta do pelo Se-
na dor Ma u ro Mi ran da, não por aca so re la tor tam bém
da pro po si ção em pa u ta.

Essa ver da de i ra lei ge ral da po lí ti ca ur ba na, cuja
tra mi ta ção con su miu doze lon gos anos, obe de ce ao
co man do cons ti tu ci o nal que de ter mi nou à União
com pe tên cia para “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” (art. 21, in ci so XIX).
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A seu tur no, o art. 3º, in ci so III, do Esta tu to da Ci-
da de (Lei nº 10.257, de 10 de ju lho de 2001) re a fir ma
a com pe tên cia da União, tam bém ins cri ta na Cons ti -
tu i ção, para “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”.

Assim, por todo o ex pos to, en quan to não ti ver -
mos uma “lei de di re tri zes ge ra is da ha bi ta ção”, pa re -
ce mais pru den te e efi caz, no sen ti do de pre ser var os
lou vá ve is ob je ti vos do pro je to, que a ve da ção de du-
plo be ne fí cio pas se a cons ti tu ir con di ção ins cri ta no
Esta tu to da Ci da de.

Voto, por tan to, a fa vor da pro po si ção nos ter mos 
do se guin te subs ti tu ti vo:

EMEN DA Nº 1 – CAS (Subs ti tu ti vo)

PLC Nº 81, DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.257, de 10 de ju lho
de 2001 (Esta tu to da Ci da de), para ins ti -
tu ir con di ção a ser ob ser va da da im ple -
men ta ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is.

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 10.257, de 10 de ju lho
de 2001, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo:

Art. 3º ...................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Na im ple men ta ção

dos pro gra mas ha bi ta ci o na is de que tra ta o
in ci so III será ve da do con tem plar o mes mo
be ne fi ciá rio por mais de uma vez. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 20 de mar ço de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te, Tião Vi a na, Re la tor – Mar lu -
ce Pin to – Alber to Sil va – Ri car do San tos – Be ní -
cio Sam pa io – Luiz Otá vio – Wal deck Orné las –
Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Luiz Pon tes –
Ge ral do Althoff – Osmar Dias – Le o mar Qu in ta ni -
lha – La u ro Cam pos.

VOTO VEN CI DO NA
COMISSÃO DE ASSUN TOS SO CI A IS

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Re la tó rio

De au to ria do De pu ta do Jor ge Pi nhe i ro, o PLC
nº 81, de 2001, tem o ob je ti vo de ve dar que do a ções

ou fi nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção, “efe ti va -
dos com re cur sos pú bli cos fe de ra is ou con tro la dos
pelo Po der Pú bli co fe de ral”, al can cem o mes mo be-
ne fi ciá rio mais de uma vez. Para tan to, ins ti tui o Ca-
das tro Na ci o nal de Mo ra dia, no qual se ri am re gis tra -
dos os no mes de to das as pes so as fí si cas be ne fi ci a -
das em pro gra mas des sa na tu re za.

Para os efe i tos da lei pro pos ta, en ten de-se por
“do a ções ou fi nan ci a men tos des ti na dos à ha bi ta ção”
os que en vol vem a mo ra dia, o lote ur ba ni za do ou ma-
te ri a is de cons tru ção ui ti li za dos para esse fim. De ou-
tra par te, o pro je to ex clui da res tri ção “o sa que de re-
cur sos da con ta vin cu la da do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço para aqui si ção da mo ra dia fe i to na
for ma da lei.”

Jus ti fi ca a pro po si ção o ar gu men to de que, sen-
do es cas sos, os re cur sos des ti na dos a pro gra mas ha-
bi ta ci o na is pre ci sam al can çar o ma i or nú me ro pos sí -
vel de fa mí li as. Nes se sen ti do, a pos si bi li da de, hoje
aber ta, de que pes so as já be ne fi ci a das pos sam ob ter
novo aten di men to afas ta ria ain da mais a po lí ti ca ha bi -
ta ci o nal do com pro mis so so ci al que dela se es pe ra.

O Ca das tro Na ci o nal de Mo ra dia se ria o ins tru -
men to ope ra ci o nal da nor ma ins ti tu í da, que te ria al-
can ce ads tri to aos pro gra mas im ple men ta dos no âm-
bi to da União. Por for ça de pre ce i to cons ti tu ci o nal, a
ex ten são da me di da aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral
e aos Mu ni cí pi os es ta ria a mer cê da au to no mia des-
ses en tes fe de ra ti vos.

Exa mi na do, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pe las
Co mis sões de De sen vol vi men to Urba no e Inte ri or; 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, ten do sido apro va do por una ni mi -
da de. Re ce bi do no Se na do em 25 de se tem bro
último, foi dis tri bu í do com ex clu si vi da de a esta Co-
mis são.

II – Aná li se

Não res ta dú vi da de que a es cas sez dos re cur -
sos des ti na dos à pro du ção ha bi ta ci o nal, es pe ci al -
men te à mo ra dia po pu lar, im põe, de um lado, a exi-
gên cia de que o go ver no fe de ral de di que a essa gra ve 
ques tão a pri o ri da de re que ri da; de ou tro, faz-se ne-
ces sá rio o cri té rio de efi cá cia na apli ca ção dos re cur -
sos dis po ní ve is.

Abri ga da nes se prin cí pio es sen ci al, a pro po si -
ção em aná li se pres ta re le van te ser vi ço à ca u sa da
jus ti ça so ci al. De fato, em meio aos inú me ros pro ble -
mas que re ca em so bre as po lí ti cas pú bli cas vol ta das
para a ha bi ta ção, so bres sai a fa ci li da de com que pes-
so as já be ne fi ci a das são ad mi ti das em no vos pro gra -
mas em pre ju í zo de tan tos que aguar dam vez. Não
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há, as sim, re pa ro a fa zer quan to à per ti nên cia da nor-
ma pro pos ta.

No to can te à cons ti tu ci o na li da de, o pro je to abri-
ga-se no art. 21, XX, da Cons ti tu i ção Fe de ral que fixa
a com pe tên cia da União para “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”. Encon tram-se
igual men te aten di dos os pre ce i tos de ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de.

III – Voto

Ante as ra zões co men ta das, voto pela apro va -
ção do PLC nº 81, de 2001.

Sala da Co mis são,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. (*) Com pe te à União:

....................................................................................
XIX – ins ti tu ir sis te ma na ci o nal de ge ren ci a men -

to de re cur sos hí dri cos e de fi nir cri té ri os de ou tor ga
de di re i tos de seu uso;

XX – 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;
....................................................................................

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.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.
....................................................................................

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

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 ur ba na e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
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 ur ba na:
....................................................................................

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;
....................................................................................

PARECER Nº 193, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 130,
de 2001, que “dis põe so bre a co mer ci a li -
za ção de pre ser va ti vos mas cu li nos de lá-
tex de bor ra cha”.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 130, de 2001, de

au to ria da De pu ta da Ma ria Elvi ra, au to ri za a co mer -
ci a li za ção de pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de
bor ra cha em todo e qual quer es ta be le ci men to co mer -
ci al, in de pen den te men te da fi na li da de cons tan te no
con tra to so ci al e das ati vi da des in di ca das no al va rá
de fun ci o na men to, des de que aque les pro du tos aten-
dam às exi gên ci as do Insti tu to Na ci o nal de Me tro lo -
gia, es te jam em em ba la gens apro va das pe los ór gãos
de sa ú de pú bli ca, e não se jam ex pos tos a con di ções
am bi en ta is que pos sam afe tar sua in te gri da de.

A pro po si ção é jus ti fi ca da como uma for ma de
“in ten si fi ca ção dos me ca nis mos de pre ven ção” da
Aids, ca rac te ri za da pela ilus tre par la men tar como
“um pro ble ma de gran des pro por ções” em nos so
meio.

Nes ta Casa – onde vem para apre ci a ção, de
acor do com o que dis põe o ca put do art. 65 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral –, de ve rá ser apre ci a do por esta Co-
mis são de Assun tos So ci a is.

Ven ci do o pra zo re gi men tal, não re ce beu
emen das.

Três pro je tos de lei tra mi tam no Se na do Fe de ral
tra tan do de pre ser va ti vos: um de les obri ga a exis tên -
cia de men sa gens edu ca ti vas nas em ba la gens; ou tro
dis põe so bre a dis tri bu i ção gra tu i ta de pre ser va ti vos
aos po bres, e um ter ce i ro obri ga o for ne ci men to gra-
tu i to de pre ser va ti vos aos usuá ri os de mo téis. Ne-
nhum dos três, no en tan to, tra ta da co mer ci a li za ção
de pre ser va ti vos.

Tem ra zão a au to ra so bre a gra vi da de da epi de -
mia de aids em nos so País. Ape sar dos su ces sos re-
cen tes do pro gra ma na ci o nal de con tro le ins ti tu í do
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pelo Go ver no, com ex pres si va par ti ci pa ção da so ci e -
da de, o pro ble ma con ti nua a exi gir aten ção.

Tem ra zão, tam bém, quan to à im por tân cia do
uso de pre ser va ti vos como me ca nis mo efi caz de pre-
ven ção da do en ça. Cabe, no va men te, lem brar que,
na úl ti ma dé ca da, ape sar do cres ci men to sig ni fi ca ti vo 
do nú me ro de pre ser va ti vos dis tri bu í dos gra tu i ta men -
te pelo Go ver no e co mer ci a li za dos no País, a co ber -
tu ra con ti nua ain da a ser con si de ra da in su fi ci en te
pela pró pria Co or de na ção Na ci o nal de DST e Aids do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Entre as es tra té gi as su ge ri das pe los es pe ci a lis -
tas para au men tar a dis po ni bi li da de e o uso de pre-
ser va ti vos está a re ti ra da das res tri ções e o es tí mu lo
à sua am pla co mer ci a li za ção nos mais va ri a dos ti pos
de es ta be le ci men tos, co mer ci a is ou não, in clu si ve
sob a for ma de au to-atendimento.

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 130, de 2001.

Sala da Co mis são, 20 de mar ço de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor – Ge-
ral do Althoff – Alber to Sil va – Luiz Pon tes – Na bor
Jú ni or – Be ní cio Sam pa io – Luiz Otá vio – Ma ri na
Sil va – Chi co Sar to ri – Ju vên cio da Fon se ca – Val-
mir Ama ral – Le o mar Qu in ta ni lha – Ma u ro Mi ran da 
– Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce
Pin to – Emí lia Fer nan des – La u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.
....................................................................................

PARECER Nº 194, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 12, de 2002, do Se na dor Ma u ro Mi ran -
da, que pede um voto de lou vor à Con fe -
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
pela Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2002.

Relator: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Exmº Sr. Pre si den te da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor
Ber nar do Ca bral, a gra ta in cum bên cia de re la tar o
Re que ri men to de au to ria do no bre Se na dor Ma u ro
Mi ran da, que, nos ter mos do art. 222, do Re gi men to
Inter no des ta Casa, pro põe um voto de lou vor à Con-
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, pelo
lan ça men to da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2002,
cujo tema é Fra ter ni da de e Po vos Indí ge nas e cujo
lema é por uma ter ra sem ma les.

Se gun do o au tor do Re que ri men to, é des te
modo que a CNBB pro cu ra aten der à ad ver tên cia do
Papa João Pa u lo II, que, em 1992, cha mou a aten ção
do mun do para os gra ves pro ble mas de dis tri bu i ção
dos bens da ter ra, es pe ci al men te, no con ti nen te ame-
ri ca no. Na que la oca sião, Sua San ti da de o Papa se
ex pres sa ra, di zen do que o fato se mos tra va “par ti cu -
lar men te do lo ro so quan do pen sa mos nos mais po-
bres dos po bres: os po vos in dí ge nas e, como eles,
mu i tos cam po ne ses fe ri dos na sua dig ni da de, por se-
rem pos tos à mar gem do exer cí cio, in clu si ve, dos di-
re i tos mais ele men ta res, que tam bém fa zem par te
dos bens a to dos des ti na dos”. E com ple ta va: “A si-
tu a ção des tes nos sos ir mãos cla ma pela jus ti ça do
Se nhor”.

A par tir do tema e do lema ex pres sos aci ma, in-
for ma o au tor, a Igre ja con vo ca a so ci e da de e o Go-
ver no a re pen sa rem os va lo res da so li da ri e da de e a
pro mo ve rem o res ga te da di vi da so ci al que o Pais tem
para com os po vos in dí ge nas. Tal ob je ti vo se ria al can -
ça do pelo com ba te à dis cri mi na ção e à mar gi na li za -
ção dos nos sos ín di os, de fen den do o seu di re i to à ter-
ra e su prin do suas ne ces si da des so ci a is e cul tu ra is.

II – Voto do Re la tor

A Cam pa nha da Fra ter ni da de é um even to anu al 
com que a CNBB pro cu ra mo bi li zar a co mu ni da de
bra si le i ra para ques tões que pre o cu pam a so ci e da de
e, em es pe ci al a Igre ja, em nos so País. A si tu a ção do
ín dio é uma ques tão que mo bi li za a Igre ja, des de os
pri mór di os da co lo ni za ção do Bra sil, como dão tes te -
mu nho a ação de José de Anchi e ta, Ma no el de Nó-
bre ga e Antô nio Vi e i ra, en tre tan tos ou tros que de di -
ca ram toda a sua vida ao es for ço de pro te ção dos au-
tên ti cos se nho res des ta ter ra des co ber ta por Ca bral.

Daí ser mais que jus to que esta Casa pres te sua
ho me na gem à Con fe rên cia Na ci o nal Bis pos do Bra sil
por mais esta opor tu nís si ma ini ci a ti va, que vem co ro -
ar os 50 anos de atu a ção des ta que, com cer te za, é
das mais me ri tó ri as ins ti tu i ções des te País, por re pre -
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sen tar a Igre ja Ca tó li ca, re co nhe ci da en tre aque las
que a so ci e da de bra si le i ra mais con fia.

Fi nal men te, se ria oci o so es tar a in sis tir na jus te -
za des ta pro po si ção quan do a CNBB co lo ca à dis po -
si ção de cada um dos Par la men ta res das duas Ca sas 
do Con gres so Na ci o nal o Tex to-Base da Cam pa nha
da Fra ter ni da de 2002, fa zen do-o che gar a cada um
dos ga bi ne tes. Nele es tão ex pres sos, de ma ne i ra im-
pe cá vel, o pro pó si to e a for ma de agir de qual quer ci-
da dão – ca tó li co ou não – que re co nhe ça o de ver de
res ti tu ir, ain da que em par te, aqui lo que foi sub tra í do
aos nos sos ir mãos ín di os, atra vés dos tem pos.

Di an te do ex pos to, so mos pela apro va ção da
pre sen te pro po si ção, com um voto de lou vor ao seu
au tor pela ini ci a ti va.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Pre si den te; Pe dro Si mon – Re la tor;
Bel lo Par ga – Osmar Dias – Wal deck Orné las – Ro-
meu Tuma – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcân-
tara – Ma ria do Car mo Alves – Iris Re zen de – Ro-
me ro Jucá – Se bas tião Ro cha – Antô nio Car los
Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câmara nº 60, de 2001 (nº 340/95, na Casa de
ori gem), que ins ti tui a Car te i ra Na ci o nal de Sa ú de da
Mu lher; o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81, de 2001
(nº 3.228/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
Cadas tro Na ci o nal de Mo ra dia e dá ou tras pro vi -
dên ci as; o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 130, de
2001 (nº 102/99, na Casa de ori gem), que dis põe
sobre a co mer ci a li za ção de pre ser va ti vos mas cu li -
nos de lá tex de bor ra cha; o Pro je to de Lei da Câ ma ra 
nº 153, de 2001 (nº 3.590/2001, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge-
nha ria de Ita ju bá em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá
– UNIFEI e dá ou tras pro vi dên ci as; e o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 154, de 2001 (nº 5.622/2001, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a trans for ma ção da Fun da ção de
Ensi no Su pe ri or de São João Del Rei em Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral de São João Del Rei, e dá ou-
tras pro vi dên ci as, cu jos pa re ce res fo ram li dos an-
terior 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 do Se na do Fe-
de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia con clu in do fa vo -
ra vel men te ao Re que ri men to nº 12, de 2002, do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, voto de lou vor à Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil – CNBB, pelo lan ça men to da Cam-
pa nha da Fra ter ni da de 2002, cujo tema é Fra ter ni da -
de e os Po vos Indí ge nas.

A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 222,
§ 2º, do re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (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, no úl ti mo dia
27 de fe ve re i ro, na Câ ma ra dos De pu ta dos, re a li -
zou-se a se gun da re u nião de au diên cia pú bli ca da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, com a pre sen ça do Mi nis tro de Esta do
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, Dr. Mar tus
Ta va res, e do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Dr. Pe-
dro Ma lan, como con vi da dos para pres ta rem es cla re -
ci men tos acer ca do De cre to nº 4.120 – Con tin gen ci a -
men to do Orça men to para 2002.

Em suas pa la vras ini ci a is, o Mi nis tro Mar tus Ta-
va res foi en fá ti co quan do dis se que con si de ra va a
des ti na ção e o uso dos re cur sos ar re ca da dos pelo
Go ver no como um dos as sun tos mais im por tan tes
para a so li di fi ca ção da de mo cra cia. Além dis so,
destacou ain da a im por tân cia do de ba te e da fis ca li -
za ção do Con gres so Na ci o nal du ran te toda a fase de
exe cu ção dos pro gra mas e das des pe sas pre vis tas
no Orça men to. Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, são jus ta men te es sas pa la vras do Mi nis -
tro Mar tus Ta va res que me ani mam e mo ti vam o pro-
nun ci a men to que faço ago ra.

Assim, no que se re fe re ao pon to que tra ta do re-
pas se de re cur sos ao Mi nis té rio dos Trans por tes para
se rem apli ca dos na con ser va ção e res ta u ra ção de
nos sas es tra das, con fes so que não con si go es con der 
a mi nha pre o cu pa ção em re la ção à de vi da apli ca ção
des sas do ta ções para o fim a que se des ti nam. Vale
es cla re cer que as fon tes para a exe cu ção des ses tra-
ba lhos são da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí -
nio Eco nô mi co (Cide), vin cu la da à res ta u ra ção de es-
tra das.
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Du ran te a re u nião da Co mis são Mis ta, o emi-
nen te De pu ta do Eli seu Re sen de ma ni fes tou a mes-
ma pre o cu pa ção quan do en ca mi nhou con sul ta aos
Mi nis tros pre sen tes, ale gan do que sa ía mos de uma
con ta pe tró leo, a PPE, de R$4 bi lhões, para uma de
Cide de qua se R$7,5 bi lhões, e que gos ta ria de sa ber
que des ti no se pre ten de dar aos re cur sos ar re ca da -
dos e não apli ca dos. O mes mo per gun to eu, por que
exis tem in dí ci os de que os re pas ses não es tão sen do
cor re ta men te re a li za dos por al gum mo ti vo.

Sr. Pre si den te, há mais do que in dí ci os. Os nú-
me ros do re pas se do Mi nis té rio da Fa zen da via Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to não che gam ao Mi nis té rio dos
Trans por tes.

Por ou tro lado, co men ta-se aber ta men te que o
sal do des sas re ce i tas pode até ser vir para su prir ou-
tras ru bri cas, con tra ri an do as sim o pre ce i to cons ti tu -
ci o nal. Pois bem, res pon den do às pre o cu pa ções le-
van ta das, o Mi nis tro Ma lan ale gou que, ain da que os
re cur sos vin cu la dos não se jam uti li za dos, eles
permane ce rão na con ta úni ca do Te sou ro Na ci o nal
com re gis tro es pe cí fi co e po de rão ser gas tos em
exer cí ci os futu ros para co brir as mes mas des pe sas.
Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mes mo
que seja ver da de, a pre o cu pa ção fun da men tal não é
di re ta men te essa e sim sa ber os mo ti vos pe los qua is
os re pas ses não es tão sen do de vi da men te efe tu a dos
no rit mo que de ve ri am. 

Na ver da de, quan do o Con gres so Na ci o nal
apro vou a Cide, a ma i or jus ti fi ca ti va foi a de que as es-
tra das bra si le i ras, que es tão hoje em es ta do de plo rá -
vel, se ri am con ser ta das, re cu pe ra das e con ser va das
em tem po há bil, mas, la men ta vel men te, isso não está
acon te cen do. Ade ma is, como to dos sa bem, a ma nu -
ten ção de tal si tu a ção é ex tre ma men te pre ju di ci al à
eco no mia do País e para a so ci e da de como um todo,
que con ti nua à es pe ra de uma so lu ção rá pi da para o
pro ble ma. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 70% das
es tra das bra si le i ras es tão em con di ções in su fi ci en tes
para o trá fe go. Des sas, 40% es tão em pés si mas con-
di ções: o le i to do as fal to aca bou, a ter ra vol tou às es-
tra das e há ato le i ros for tes em vá ri as es tra das bra si -
le i ras. 

Não nos ca u sa sur pre sa que gru pos mi no ri tá ri os, 
sobre tu do aque les que têm o po der de ma ni pu lar o
des ti no do di nhe i ro pú bli co, mu i tas ve zes por in te res -
ses po lí ti cos mes qui nhos, in sis tam em pro te lar as
pro vi dên ci as que pre ci sam ser to ma das ago ra e de i -
xá-las para ou tra ges tão. Aliás, du ran te os de ba tes na
Co mis são Mis ta de Orça men to, fa lou-se mu i to em re-
tar da men to pro po si tal no em pe nho dos in ves ti men -

tos, com o ob je ti vo, en tre ou tros, de fa ci li tar a for ma -
ção de su pe rá vit pri má rio, por exem plo. Des sa ma ne i -
ra tal vez pu des se até ser ex pli ca do o sal to que o su-
pe rá vit pri má rio deu en tre 2000 e 2001, quan do pas-
sou de R$49 bi lhões acu mu la dos para R$85 bi lhões,
por que, se gun do al gu mas opi niões, o Orça men to não
foi cum pri do in te gral men te, con tas não fo ram pa gas,
re cur sos im por tan tes de i xa ram de ser de vi da men te
re pas sa dos e mes mo res tos a pa gar do ano 2000 não
fo ram sal da dos como de ve ri am. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mí dia
na ci o nal e mu i tos Par la men ta res têm aler ta do que o
Go ver no está de ci di do a usar re cur sos da Cide em
ou tros pro gra mas, por exem plo, R$500 mi lhões para
re for çar o Proál co ol. Não que ro ana li sar o mé ri to do
Proál co ol – sou até fa vo rá vel a ele.

Por ou tro lado, ao apro xi mar mo-nos do quar to
mês, já po de mos pre ver que, no res tan te de 2002, os
re pas ses dos re cur sos para a con ser va ção e pre ser -
va ção da ma lha ro do viá ria fi ca rão bem aba i xo do que
re al men te era es pe ra do para todo o ano. Infe liz men te, 
até ago ra, os nú me ros des sas do ta ções de mons tram
uma atu a ção tí mi da, fra ca, qua se ir res pon sá vel, Sr.
Pre si den te.

Se gun do le van ta men to fe i to com base no Orça-
men to Fis cal e da Se gu ri da de para o exer cí cio fi-
nanceiro de 2002, o to tal de re cur sos da Cide au to ri -
za do para aten der a toda a área de trans por te e meio
am bi ente foi da or dem de cer ca de R$7,3 bi lhões. O
em pe nha do não che gou a R$124 mi lhões, os em pe -
nhos li qui da dos não atin gi ram R$85 mi lhões, e os va-
lo res pa gos cor res pon dem a R$76,2 mi lhões.

Como po de mos per ce ber, o to tal do va lor até
aqui em pe nha do re pre sen ta pou co mais de um ter ço
da fra ção do to tal das do ta ções au to ri za das, que é de
cerca de R$300 mi lhões. Ao mes mo tem po, uma
obra im por tan te, como a ade qua ção de tre chos ro-
do viá ri os que aten dem a mi nha re gião, no meu Esta-
do, no Cor re dor Cen tro-Leste, de Bra sí lia até Go iâ nia
e de Go iâ nia até São Pa u lo, e mais pre ci sa men te na
BR-153, no tre cho que vai de Apa re ci da de Go iâ nia
até Itum bi a ra, com in ves ti men to pre vis to de R$38,6
mi lhões, ade qua ção con si de ra da de ex tre ma im por -
tân cia para ala van car o de sen vol vi men to eco nô mi co
da re gião sul de Go iás, do Cen tro-Oeste como um
todo, e até do Nor te, pois liga o Sul a Be lém do Pará,
não teve até aqui se quer um real em pe nha do.

O des ca so tam bém é to tal com a con ser va ção
de ro do vi as fe de ra is que se tra du zem em ver da de i ros
pul mões para o es co a men to agrí co la em pra ti ca men -
te to das as re giões do meu Esta do. Cito aqui o caó ti co 
es ta do de ma nu ten ção das BRs 364, 452, 158 e 153,
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es tra das de vi tal im por tân cia para Go iás. Pela
BR-364 tra fe ga a ma i or par te da nos sa pro du ção de
soja, que vem do Esta do de Mato Gros so, pas sa pela
re gião su do es te do meu Esta do e vai até o Por to de
São Si mão, que está ex por tan do, hoje, em tor no de
300 mil to ne la das de soja. Isso acar re ta acrés ci mo de
um real em cada saca trans por ta da. 

Quem fica com o pre ju í zo? Os agri cul to res, que
acre di ta ram no Go ver no e co lhe ram uma su per sa fra
no Bra sil e que es tão sen do sa cri fi ca dos hoje, na hora
tão im por tan te em que se faz o es co a men to da sa fra.

Mi lha res e mi lha res de ci da dãos de todo o País,
não ape nas os go i a nos, es tão sen do atin gi dos no seu
sa gra do di re i to de ir e vir por es sas es tra das com mí-
ni ma se gu ran ça.

E o im por tan te é que fi que cla ro que o pró prio
Go ver no ad mi tiu nes ta Casa, por in ter mé dio do seu
Lí der, nos so ami go e com pa nhe i ro, Se na dor Ro me ro
Jucá, du ran te pro nun ci a men to do dia 29 de no vem bro 
do ano pas sa do, ”que uma vez apro va da a Cide, o di-
nhe i ro ar re ca da do se ria des ti na do para a equa li za -
ção da ques tão dos com bus tí ve is, para a in-
fra-estrutura do trans por te e para ações de meio am-
bi en te“.

De sa u to ri za ram, en ga na ram o Vi ce-Líder do
Go ver no nes ta Casa, Sr. Pre si den te. Mais um com-
pro mis so não cum pri do!

Na prá ti ca, po rém, en tre to dos os itens au to ri za -
dos na área de trans por tes, que são cen to e oi ten ta e
seis por todo o País, ape nas onze es tão em an da -
men to e, as sim mes mo, com em pe nhos ba i xos em
qua se to dos os ca sos.

Di an te des sa re a li da de que, como já vi mos,
apon ta para um fu tu ro pou co pro mis sor no exer cí cio
em cur so, con si de ro mais do que opor tu na a in da ga -
ção fe i ta no úl ti mo en con tro da Co mis são Mis ta do
Orça men to pelo emi nen te De pu ta do Eli seu Re sen de.
S. Exª per gun tou, como já ci ta mos, qual será o des ti -
no dos re cur sos que de i xa rão de ser em pe nha dos
este ano na re cu pe ra ção das es tra das. Nes se caso,
cabe igual men te re lem brar as pa la vras do Mi nis tro
Mar tus Ta va res, di tas na mes ma re u nião: ”con si de ro
um dos as sun tos mais im por tan tes para a con so li da -
ção da de mo cra cia o uso dos re cur sos ar re ca da dos
pelo Go ver no e sua res pec ti va des ti na ção“.

O Mi nis tro Mar tus Ta va res pos si vel men te já
deve es tar na nova mis são que ocu pa, com mu i ta jus-
ti ça, no BID. Espe ra mos que de lá, quem sabe, S. Exª
man de um re ca do para que a área eco nô mi ca, para
que o Mi nis té rio da Fa zen da cum pra o que nos dis se,

em nome do Go ver no, quan do nos es ti mu lou a vo tar a
taxa da Cide para a con ser va ção das es tra das.

Sr. Pre si den te, é o la men to que faço, for te, aqui
nes ta Casa. Não é um la men to de or dem pes so al
meu, mas la men to fe i to em nome dos agri cul to res do
Cen tro-Oeste e do Esta do de Go iás; em nome da que -
les que suam, que to mam sol, que tra ba lham para ali-
men tar as ci da des. É em nome de les que peço pro vi -
dên cia ao Lí der do Go ver no nes ta Casa, ao Pre si den -
te da Re pú bli ca e ao Mi nis tro da Fa zen da, que pro me -
teu a uti li za ção dos re cur sos da Cide, que esta Casa
apro vou. Que des ti nem re cur sos se não para me lho -
rar nos sas es tra das, pelo me nos para dar tra fe ga bi li -
da de tran qüi la aos nos sos agri cul to res que que rem
ven der as suas sa fras.

São es sas as mi nhas pa la vras, 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs.
e Srs. Se na do res, des de o nos so pri me i ro pro nun ci a -
men to nes ta Casa, em ju nho do ano 2000, te mos en-
fa ti za do que o gran de de sa fio para os for mu la do res
da po lí ti ca eco nô mi ca bra si le i ra, ain da nes te e so bre -
tu do no pró xi mo Go ver no, será o de de se nhar po lí ti -
cas pú bli cas que co lo quem nos sa eco no mia em novo
pa ta mar de ta xas de cres ci men to do pro du to in ter no. 

Re co nhe ça mos, de pron to, que a glo ba li za ção
es ta be le ce vín cu los for tes e ób vi os en tre os ní ve is de
ati vi da de eco nô mi ca in ter na e a dos prin ci pa is pa í -
ses-líderes, bem como das os ci la ções do mer ca do fi-
nan ce i ro in ter na ci o nal.

No en tan to, nos so pro ble ma de cor re do fato de
a eco no mia bra si le i ra en con trar-se an co ra da num pa-
ta mar de cres ci men to eco nô mi co pró xi mo de 2,5% ao
ano, com ta xas anu a is que têm os ci la do, para mais ou
para me nos, em tor no des sa mé dia, aquém das me-
tas fre qüen te men te es ta be le ci das nos do cu men tos
ofi ci a is, que vis lum bram o al can ce de ta xas de cres ci -
men to de, pelo me nos, 4,5% ao ano. Exce ção dig na
de nota foi o de sem pe nho eco nô mi co do ano 2000,
quan do che ga mos a atin gir aque la mar ca.

Nes te ano de 2002, sal vo a ocor rên cia de fe nô -
me nos ines pe ra dos ou oca si o na is, ou de no vos cho-
ques, para usar o jar gão dos eco no mis tas, a eco no -
mia bra si le i ra de ve rá con ta bi li zar um cres ci men to do
PIB ain da no rit mo de 2,5% ao ano – su pe ri or, é ver-
da de, à per for man ce re gis tra da no ano pas sa do,
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mar ca da por um con jun to de fa to res ex ter nos e in ter -
nos ad ver sos, den tre eles a cri se ener gé ti ca.

A ma i o ria dos ana lis tas eco nô mi cos pa re ce
ace i tar que esse cres ci men to ain da mo des to – sem
re pe tir o de sem pe nho de 2000 – virá acom pa nha do
de al guns re sul ta dos al vis sa re i ros. A agro pe cuá ria
con ti nua sen do por ta do ra de boas no tí ci as e de ve rá
pros se guir cres cen do nes te ano algo pró xi mo de 3%.
Tudo in di ca que a in fla ção em 2002 de ve rá si tu ar-se
en tre 5% e 5,5%.

Fa vo rá ve is tam bém são as pre vi sões re la ci o na -
das ao nos so ba lan ço de pa ga men tos, não obs tan te
as res tri ções ame ri ca nas à im por ta ção de aço: pro je -
ta-se um su pe rá vit co mer ci al en tre US$4,5 e 5 bi-
lhões, com um cres ci men to das ex por ta ções que po-
de rá atin gir 10%, en quan to as im por ta ções de ve rão
exi bir um cres ci men to mó di co, de vi do ao pe que no
cres ci men to do pro du to in ter no.

O dé fi cit em con ta cor ren te, pro je ta do pela ma i o -
ria dos ana lis tas para este ano, da or dem de US$20 a
21 bi lhões, po de rá ser fi nan ci a do sem gran des pro-
ble mas, ten do em vis ta o flu xo de en tra da de ca pi ta is
re gis tra do nos úl ti mos me ses.

Tudo in di ca que o se tor in dus tri al de ve rá re a gir
nes te exer cí cio, ame ni za dos os efe i tos dos pro ble -
mas in ter nos e ex ter nos do ano pas sa do que com pro -
me te ram seu cres ci men to. Acre di tam os ex perts que,
após en co lher 0,6% em 2001, o PIB in dus tri al de ve rá
cres cer em tor no de 1,5% em 2002.

Não de ve mos es pe rar, igual men te, nada es pe -
ta cu lar no seg men to dos ser vi ços. Em 2002 de ve re -
mos ver re pe ti do o cres ci men to al can ça do em 2001,
ou seja, de 2,5%.

Os nú me ros ex pos tos até aqui mos tram que
pre ci sa mos con ce ber um con jun to de me di das que
nos per mi ta pro gre dir mais rá pi do. Esse é o de sa fio
que de man da rá nos so tem po e es for ços ago ra e nos
pró xi mos anos.

Já al can ça mos a es ta bi li da de de pre ços. Pre ci -
sa mos ur gen te men te de cres cer e de di mi nu ir a de si -
gual da de so ci al no Bra sil.

Os prin ci pa is ele men tos de nos sa agen da eco-
nô mi ca, vol ta dos para uma po lí ti ca de cres ci men to
sus ten ta do, de ve ri am con tem plar:

a) a con ti nu i da de da me lho ria de nos sas con tas
pú bli cas (aus te ri da de fis cal), con di ção fun da men tal
para o au men to da taxa de pou pan ça do més ti ca;

b) a re du ção de nos sa de pen dên cia de re cur sos 
ex ter nos, so bre tu do via es tí mu lo às ex por ta ções e
subs ti tu i ção com pe ti ti va de im por ta ções, sen do ne-
ces sá rio, para as pri me i ras, uma fir me e com pe ten te

ação do Go ver no con tra o re cru des ci men to das me di -
das pro te ci o nis tas que hoje afe tam nos sa pro du ção
ex por tá vel de aço, têx te is, cal ça dos e pro du tos agro-
pe cuá ri os, prin ci pal men te;

c) a im ple men ta ção de re for ma tri bu tá ria am pla
que de so ne re o se tor pro du ti vo e seja mais eqüi ta ti va
do pon to de vis ta so ci al;

d) a me lho ria con ti nu a da dos ní ve is de qua li fi ca -
ção de nos sos re cur sos hu ma nos e dos pa drões tec-
no ló gi cos da pro du ção na ci o nal;

e) a cons tru ção de uma rede de pro te ção so ci al
efi caz, sus ten tá vel fi nan ce i ra men te pelo Esta do, e

f) a re du ção du ra dou ra da taxa de ju ros in ter na.
So bre a taxa de ju ros in ter na, cujo ní vel tem in-

fluên cia di re ta so bre o cres ci men to no cur to pra zo,
gos ta ría mos de te cer al guns co men tá ri os. Re cen te
me di da do Co pom – Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do
Ban co Cen tral – re du ziu a taxa bá si ca para 18,5%. É
im por tan te des ta car que para a for ma ção dos ju ros
in ter nos con cor rem mu i tos ele men tos, vá ri os de les
in clu si ve fora do con tro le go ver na men tal. A taxa bá-
sica ou pri má ria de ju ros (a cha ma da taxa Se lic) está
con di ci o na da pela con ju ga ção das se guin tes va riá ve is:

a) a taxa de ju ros ex ter nos (em gran de par te de-
ter mi na da pela re mu ne ra ção dos tí tu los do te sou ro
ame ri ca no);

b) a so bre ta xa, ou o spre ad, co bra da em fun ção 
do cha ma do ”ris co Bra sil“;

c) as ex pec ta ti vas com re la ção à in fla ção do-
més ti ca (es ti ma da em 5 a 5,5% no ano de 2002), e

d) a des va lo ri za ção do câm bio.
Atu al men te, os ju ros pa gos pe los tí tu los do te-

sou ro ame ri ca no são da or dem de 5% ao ano e o per-
cen tu al adi ci o na do à taxa de ju ros in ter nos pelo cha-
ma do ”ris co Bra sil“ é da or dem de 7% ao ano. Assim,
nos sa taxa de ju ros bá si cos co me ça com 12%. O ”ris-
co Bra sil“ é re pre sen ta do por uma so bre ta xa dos
juros pa gos pe los pa péis do Bra sil no mer ca do nor-
te-americano. Tra ta-se, evi den te men te, de um spre ad
ele va do, que é de na tu re za sub je ti va e re pre sen ta a
per cep ção do cha ma do mer ca do de nos sa von ta de e
ca pa ci da de de hon rar a dí vi da ex ter na, con for me ava-
li a ção fe i ta por ins ti tu i ções e em pre sas que me dem o
ran king in ter na ci o nal.

A na tu re za vo lá til des se com po nen te – o ”ris co
Bra sil“ – pode ser ava li a da ao con si de rar mos que, em
ou tu bro do ano pas sa do, a taxa de ”ris co Bra sil“ al-
can çou 12% e, no mo men to, si tua-se em tor no de 7%,
com ten dên cia a que da, o que é mu i to im por tan te.

O Ban co Cen tral vem ado tan do uma pos tu ra de
ex tre ma pru dên cia e pon de ra ção na de fi ni ção da taxa
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bá si ca de ju ros, o que se re fle tiu na re cen te de ci são
do Co pom, em sua úl ti ma re u nião, dia 20 pas sa do,
que re du ziu a taxa Se lic de 18,75% ao ano para
18,5% – sem in di ca ção de ten dên cia para a re u nião
de abril pró xi mo. Con cor da mos com a po si ção de
seg men tos do mer ca do fi nan ce i ro de que há es pa ço
para a re du ção mais ace le ra da da taxa de ju ros, jus ti -
fi cá vel, prin ci pal men te, pela ten dên cia de que da do
”ris co Bra sil“ – em gran de par te mo ti va da pelo mo-
men to de ma i or li qui dez do mer ca do in ter na ci o nal –,
o que tem fa vo re ci do a to ma da de re cur sos pelo Go-
ver no bra si le i ro e em pre sas pri va das.

Não de i xa de ser po si ti vo, en tre tan to, o novo ci-
clo de re du ção da taxa bá si ca, ini ci a do em fe ve re i ro,
pelo Ban co Cen tral. Urge man ter essa ten dên cia, e
es pe ra mos che gar ao fi nal do ano com uma taxa Se lic 
em tor no de 16% ou me nos.

É ver da de i ro que pre ci sa mos de um cor te mais
pro nun ci a do nos ju ros, tan to na taxa bá si ca como nas
ele va das ta xas pra ti ca das na pon ta para o to ma dor fi-
nal: os em pre sá ri os, os pro du to res e os con su mi do res.

Como se sabe, en tre a taxa bá si ca e as ta xas
co bra das ao to ma dor fi nal exis te con si de rá vel dis tân -
cia, pos to que um con jun to de fa to res de na tu re za in-
ter na con tri bui para a ex tre ma ele va ção da taxa de ju-
ros efe ti va men te co bra da, pe los ban cos, dos agen tes
eco nô mi cos, a sa ber:

a) o ex ces so de tri bu tos in ci den tes nas ope ra -
ções fi nan ce i ras;

b) o ní vel de ina dim plên cia nas ope ra ções de
cré di to;

c) os cus tos ad mi nis tra ti vos dos ban cos, e
d) a fal ta de trans pa rên cia do mer ca do fi nan ce i -

ro, que ini be a com pe ti ção en tre ban cos, en tre ou tros
fa to res.

Não bas ta, por tan to, ape nas re du zir a taxa bá si -
ca de ju ros, sem atu ar fir me men te so bre es ses ele-
men tos, se que re mos, de ma ne i ra efe ti va, es ti mu lar o
cres ci men to in ter no e al can çar pa ta ma res de 4,5% ou
mais de cres ci men to do nos so PIB – con di ção fun da -
men tal para que pos sa mos ca mi nhar na so lu ção dos
pro ble mas bra si le i ros, em es pe ci al a re cu pe ra ção do
di na mis mo eco nô mi co, a ge ra ção de em pre go, a dis-
tri bu i ção de ren da e a di mi nu i ção do dé fi cit pú bli co.

A esse res pe i to, é mu i to im por tan te res sal tar
que cada re du ção de meio pon to per cen tu al na taxa
bási ca de ju ros (taxa Se lic) cor res pon de a uma re du -
ção no com pro me ti men to das des pe sas or ça men tá -
ri as da União, Esta dos e Mu ni cí pi os com pa ga men to
de ju ros no va lor de R$1,2 bi lhão por ano, re pre sen -
tan do, por tan to, uma sig ni fi ca ti va con tri bu i ção para a

dimi nu i ção do dé fi cit no mi nal do se tor pú bli co no
Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San-
tos, 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. Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da, 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 Chi co Sar to ri.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – 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, ao re tor -
nar do meu Esta do de Ron dô nia, que ro tra zer a esta
Casa a re cla ma ção da po pu la ção com re la ção à ma-
ne i ra como o povo no in te ri or está ob ser van do o Con-
gres so Na ci o nal. Assis tem à te le vi são e vêem o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so di zer que o Bra sil
está ten do um pre ju í zo diá rio de R$80 mi lhões, e a
Câ ma ra Fe de ral não se re ú ne para vo tar. Assim, fi-
cam pen san do por que vo ta ram nes ses can di da tos.
Aí está o Bra sil so fren do esse pre ju í zo, a fal ta de es-
tra da, de es co la, de ener gia elé tri ca, de sa ú de, e as
vo ta ções não acon te cem. Vi si tei doze Mu ni cí pi os, e a
re cla ma ção é uma só.

Ve nho a esta tri bu na, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, para aler tar para a ne ces si da de de jun-
tar mos for ças, unir mos as li de ran ças par ti dá ri as, a
fim de de fen der mos o Bra sil e não os in te res ses po lí ti -
co-partidários. A po pu la ção co bra de seus go ver nan -
tes, de seus re pre sen tan tes, que cum pram o pa pel
para o qual fo ram ele i tos. O ele i tor as si na uma fo lha
em bran co para o po lí ti co, dan do-lhe o di re i to de ser seu
re pre sen tan te, de de fen der seu Esta do e sua re gião.

A nos sa BR-364, no Esta do de Ron dô nia, está
pre ci san do da li be ra ção de re cur sos por par te do Mi-
nis té rio dos Trans por tes para vi a bi li zar o trans por te
de soja até o por to em Por to Ve lho.

Ontem, no lan ça men to do Bra sil 2010, a De pu -
ta da Yeda Cru si us e o Mi nis tro Cel so La fer fa la ram
mu i to so bre o caso da Argen ti na, que pro va vel men te
vai que brar, as sim como ou tros pa í ses. E eu dis se
que a mi nha pre o cu pa ção não se ria tan to com os ou-
tros pa í ses, mas com o pró prio Esta do de Ron dô nia
em re la ção à Me di da Pro vi só ria nº 2.166. Hoje, 72%
do ter ri tó rio de Ron dô nia é área in dí ge na e eco ló gi ca.
Em 1970, quan do eu ain da mo ra va no Pa ra ná, o Go-
ver no bra si le i ro da épo ca ve i cu la va uma pro pa gan da
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nas rá di os e na te le vi são com o se guin te teor: ”Va mos 
in te grar a Ama zô nia para não en tre gá-la“. E con cla -
ma va os bra si le i ros para que fos sem para lá.

O Incra, na épo ca, es ta be le ceu que quem re ce -
bes se as ter ras se ria obri ga do a des ma tar 50% da
área, se não não re ce be ria o do cu men to. E Ron dô nia
foi o úni co Esta do bra si le i ro que pe gou um fi nan ci a -
men to de R$19 mi lhões do Ban co Mun di al para im-
plan tar o Pla na flo ra. Foi o úni co Esta do que fez o le-
van ta men to so ci o e co nô mi co so bre o que se pode
plan tar em de ter mi na das re giões. E, ago ra, es ta mos
sen do sur pre en di dos com a in for ma ção de que só po-
de rão ser plan ta dos 20%. Se 72% já são área eco ló -
gica, so bram 28%, e, des ses, só 20% po dem ser
usa dos para plan tar. Assim, ha ve rá ape nas 5,6% de
áre as plan ta das na nos sa Re gião. Lá es tão mais de
dois mi lhões de bra si le i ros que vi e ram de to dos os
Esta dos do Bra sil. Então, per gun to: onde essa po pu -
la ção irá se aco lher?

São mu i tos os pro ble mas que o nos so Esta do
en fren ta. Os doze Pre fe i tos com quem es ti ve fi ze ram
as mes mas re cla ma ções: os Esta dos não têm re cur -
sos para aju dar os Mu ni cí pi os. Mas, ape sar dis so, as
Pre fe i tu ras cons tróem algo, con se guem fa zer com
que os Mu ni cí pi os se de sen vol vam por ca u sa das ver-
bas ori un das do Go ver no Fe de ral. Não fos se o Go ver -
no de Fer nan do Hen ri que Car do so, o Esta do de Ron-
dô nia es ta ria numa si tu a ção caó ti ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há ne ces -
si da de de que os Par la men ta res se unam para de fen -
der o nos so País. Este é um ano de ele i ções, e se es-
que cem de vo tar as me di das que são ne ces sá ri as.
Se ria uma imen sa sa tis fa ção ver to das es sas me di -
das se rem vo ta das, para que os bra si le i ros sou bes -
sem que esta Casa e a Câ ma ra Fe de ral, seus Par la -
men ta res, es tão cor res pon den do ao voto de con fi an -
ça que lhes foi dado.

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 Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, está na pa u ta o
pro je to de lei, já apro va do pela Câ ma ra, que fle xi bi li za 
as re la ções tra ba lhis tas.

Te nho de ba ti do, prin ci pal men te no meu Esta do,
a le gis la ção tra ba lhis ta e a ne ces si da de de mo der ni -
zá-la. Re a li zei, com o ex-Presidente do Tri bu nal Su-
pe ri or do Tra ba lho, Mi nis tro Almir Paz zi a no to, cer ca
de 15 re u niões no meu Esta do, em to das as mi cror re -

giões do Pa ra ná, para de ba ter o as sun to com tra ba -
lha do res e em pre sá ri os.

De fato, em to das as re u niões, pude per ce ber
que há uma sin to nia de opi niões, tan to da clas se tra-
ba lha do ra quan to da clas se em pre sa ri al, no sen ti do
da ne ces si da de de se mo der ni zar a le gis la ção tra ba -
lhis ta. Assim fi ze ram os pa í ses mais de sen vol vi dos, e
o Bra sil, que tem uma lei apro va da em 1943 – por tan -
to, há qua se 60 anos –, não avan çou no sen ti do de
ade quar a le gis la ção tra ba lhis ta aos no vos tem pos.

Mu i ta co i sa mu dou. O mer ca do sem fron te i ras
exi ge uma cer ta si tu a ção ho mo gê nea en tre as re gras, 
prin ci pal men te quan do fa la mos de pa í ses do mes mo
blo co eco nô mi co. O con sen so é de que pre ci sa mos
me lho rar a si tu a ção em que se en con tram os tra ba -
lha do res bra si le i ros, e, para isso, pre ci sa mos al te rar
al guns as pec tos da le gis la ção tra ba lhis ta.

Se a le gis la ção tra ba lhis ta fos se ade qua da e
atu al, não exis ti ri am os da dos di vul ga dos pela Fo lha
de S.Pa u lo no úl ti mo fi nal de se ma na. Se gun do esse
jor nal, 55% dos tra ba lha do res, na mé dia, não têm o
di re i to a re ce ber o 13º sa lá rio e não re ce bem a re mu -
ne ra ção de fé ri as; 81% dos tra ba lha do res não têm
aces so a pla no de sa ú de; e, o que é pior, 7% dos tra-
ba lha do res efe ti va men te tra ba lhan do – o que re pre -
sen ta oito mi lhões de bra si le i ros – re ce bem um sa lá -
rio me nor do que a me ta de do sa lá rio mí ni mo, ou seja,
R$90 por mês. Se acres cen tar mos ou tros nú me ros,
ve re mos que mais da me ta de dos tra ba lha do res bra-
si le i ros não têm re gis tro em car te i ra, es tão no mer ca -
do in for mal ou es tão de sem pre ga dos. E os da dos são
alar man tes: há 11% de de sem pre ga dos, con tan do a
for ça de tra ba lho dos tra ba lha do res que po de ri am es-
tar exer cen do al gu ma ati vi da de em uma fá bri ca ou no
cam po. A es ses 11%, so mam-se 16% de tra ba lha do -
res que ”fa zem bi cos“, que de sem pe nham al gum tra-
ba lho even tu al, por tan to, sem es ta bi li da de de em pre -
go e sem di re i tos so ci a is as se gu ra dos.

Os di re i tos tra ba lhis tas pas sam lon ge da ma i o -
ria dos tra ba lha do res bra si le i ros, re ve lan do que a le-
gis la ção tra ba lhis ta não har mo ni za as re la ções en tre
o pa trão e o em pre ga do, não per mi tin do que haja um
am bi en te onde os di re i tos tra ba lhis tas se jam atin gi -
dos pela ma i o ria dos tra ba lha do res.

Se re cu ar mos para a fa i xa de ida de que vai dos
16 aos 24 anos, o pro ble ma é ain da ma i or. Nes sa fa i -
xa, uma pes qui sa do IBGE cons ta tou que 82% dos
tra ba lha do res – por tan to, os jo vens que es tão ini ci an -
do no mer ca do de tra ba lho – não têm re gis tro em car-
te i ra. Eles tra ba lham na in for ma li da de ou es tão fora
do mer ca do de tra ba lho, ou seja, de sem pre ga dos. Só
18% dos tra ba lha do res si tu a dos en tre 16 e 24 anos
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es tão re gis tra dos, com seus di re i tos tra ba lhis tas as-
se gu ra dos.

Esses da dos re ve lam, de for ma in con tes tá vel,
que a le gis la ção tra ba lhis ta pre ci sa ser mo der ni za da.
Eu mes mo fui au tor de uma emen da cons ti tu ci o nal –
tive a hon ra de ser um da que les Par la men ta res que
con se guiu em pla car uma emen da cons ti tu ci o nal den-
tre as 34 mo di fi ca ções fe i tas na Cons ti tu i ção de 1988
– que traz mu i tos be ne fí ci os para os tra ba lha do res ru-
ra is e para as re la ções tra ba lhis tas no cam po.

Pre ci sa mos eli mi nar da le gis la ção tra ba lhis ta
aque les pon tos que re sul tam em con fli to en tre as par-
tes, que as sus tam os em pre ga do res, le van do-os a fu-
gir do com pro mis so de re gis trar a car te i ra pro fis si o nal 
e a pre fe rir con tra tar o tra ba lha dor even tu al – no caso
da agri cul tu ra, o tra ba lha dor vo lan te ou o bóia-fria. Na
ver da de, a le gis la ção tra ba lhis ta, que não es ta be le cia 
um pra zo para a pres cri ção das ações tra ba lhis tas no
cam po, pro por ci o nou a cri a ção de um enor me con tin -
gen te de bói as-frias no Bra sil. É cla ro que to dos aque-
les que um dia fo ram tra ba lha do res no cam po e que
se trans for ma ram em bói as-frias não de se ja vam esse
tipo de tra ba lho even tu al, sem di re i tos as se gu ra dos.
Eles vi vem na pe ri fe ria das gran des ci da des, au men -
tan do os pro ble mas so ci a is, au men tan do o caos so-
ci al, que se re ve la no alto ín di ce de vi o lên cia, de cri-
mi na li da de, de in se gu ran ça que toma con ta prin ci pal -
men te das ci da des de por tes mé dio e gran de.

Qu an do apre sen tei, no Se na do, uma emen da à
Cons ti tu i ção, pro pon do a iso no mia en tre tra ba lha do -
res ru ra is e ur ba nos com res pe i to ao pra zo de cin co
anos para pres cri ção das ações tra ba lhis tas, mu i tos
Par la men ta res dis se ram que es tá va mos re ti ran do um
di re i to do tra ba lha dor ru ral. Ao con trá rio, es tá va mos
es ta be le cen do uma re gra que per mi ti ria a es ses tra-
ba lha do res ter no va men te seu em pre go per ma nen te,
com re gis tro em car te i ra. Evi den te men te, o em pre go
no cam po traz mu i to mais se gu ran ça, por que, nes se
caso, os tra ba lha do res têm casa para mo rar, água,
luz e os be ne fí ci os da vida no cam po que eles não te-
ri am se es ti ves sem na si tu a ção de tra ba lha dor vo-
lan te.

De po is de mu i to de ba te, con se gui mos qua se
que a una ni mi da de na apro va ção da emen da; até o
Par ti do dos Tra ba lha do res a apo i ou. Hou ve ape nas
três ou qua tro vo tos con trá ri os. E essa si tu a ção se re-
pe tiu na Câ ma ra dos De pu ta dos. Des sa for ma, foi
apro va da a emen da cons ti tu ci o nal que es ta be le cia a
re gra de pres cri ção das ações tra ba lhis tas ru ra is em
cin co anos.

E o que eu pre via está acon te cen do: uma pes-
qui sa da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra re ve la 

que hou ve um cres ci men to do em pre go for mal no
cam po de 11%, des de o pe río do da apro va ção da
emen da até hoje.

Tam bém apre sen tei ou tros pro je tos no sen ti do
de re ti rar con fli tos que ocor rem en tre par tes. Aliás, o
Con gres so Na ci o nal apro vou uma lei mu i to avan ça -
da, que cri ou as Co mis sões de Con ci li a ção Pré via,
que eli mi nam, pra ti ca men te, a de man da ju di ci al e de-
sen tra vam a Jus ti ça, pois as ações tra ba lhis tas são
re sol vi das por acor do en tre as par tes. Essas Co mis -
sões sig ni fi ca ram, sem dú vi da al gu ma, uma mo der ni -
za ção na nos sa le gis la ção tra ba lhis ta.

Apre sen tei am plo pro je to que re de fi ne a le gis la -
ção tra ba lhis ta no meio ru ral, por que não é pos sí vel
com pa rar o tra ba lha dor de uma gran ja le i te i ra ou de
su í nos, um tra to ris ta ou um ope ra dor de má qui nas do
meio ru ral com um tra ba lha dor de uma mon ta do ra de
au to mó ve is ou de um su per mer ca do. Eles têm di fe -
ren tes ti pos de jor na da de tra ba lho e de es pe ci a li da -
des, e, por tan to, a le gis la ção que abri ga os di re i tos
des ses tra ba lha do res deve ser di fe ren te. Esse pro je to 
foi apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, com pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Pe dro
Si mon. No mo men to, en con tra-se na Co mis são de
Assun tos So ci a is, onde es pe ro que tam bém re ce ba a
apro va ção dos Srs. Se na do res.

Por tan to, te nho de sen vol vi do um tra ba lho na di-
re ção de ela bo rar mos uma am pla re for ma na le gis la -
ção tra ba lhis ta. No en tan to, nun ca, em mo men to al-
gum, pro pus que se re ti ras se qual quer di re i to dos tra-
ba lha do res, por que essa não se ria uma re for ma para
me lho rar a si tu a ção dos tra ba lha do res que se en con -
tram na que le qua dro des cri to por mim no iní cio de
meu pro nun ci a men to. Qu al quer al te ra ção na CLT ou
na le gis la ção tra ba lhis ta deve le var em con ta que os
di re i tos dos tra ba lha do res têm que ser pre ser va dos
na sua in te i re za, na sua in te gri da de.

Sei que há mo vi men tos sin di ca is que de fen dem
o pro je to que fle xi bi li za a le gis la ção tra ba lhis ta e que
está tra mi tan do no Se na do Fe de ral, já ten do sido
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Di zem que
não há ris co para o tra ba lha dor, que seus di re i tos es-
tão as se gu ra dos, por que a Cons ti tu i ção não pode ser
des res pe i ta da. Não é bem as sim. Não con cor do com
a tese de que, es tan do pre ser va da a Cons ti tu i ção, es-
ta rão pre ser va dos os di re i tos, por que o tra ba lha dor
se en con tra numa si tu a ção fra gi li za da, numa si tu a ção 
de de ses pe ro, para ob ter uma opor tu ni da de de em-
pre go, e, por tan to, está em des van ta gem di an te do
even tu al em pre ga dor.

No mo men to em que o tra ba lha dor bus car sua
opor tu ni da de de em pre go – um dos 11% de de sem -
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pre ga dos, ou um dos 16% que ”fa zem bico“, ou um
dos 56% que não têm re gis tro em car te i ra – e dis ser
que quer uma vaga, o pa trão lhe dirá que po de rá co lo -
cá-lo na fá bri ca ou na em pre sa, que ele co me ça rá a
tra ba lhar ama nhã, mas que irão dis cu tir al gu mas
ques tões: ”Por exem plo, po de re mos fa zer um acor do
em que o 13º sa lá rio – a que o se nhor tem di re i to e o
qual que ro pa gar – não será pago em duas nem em
uma par ce la, mas em doze par ce las anu a is“. Assim,
dis tri bu in do o 13º sa lá rio du ran te os doze me ses, fica
evi den te que o tra ba lha dor es ta rá cor ren do o ris co de
per der um di re i to. Um au men to que, even tu al men te,
po de ria ser ple i te a do es ta rá sen do subs ti tu í do pelo
pa ga men to de par ce la do 13º sa lá rio na que le mês. O
tra ba lha dor es ta rá abrin do mão de um di re i to e não
terá a quem re cla mar por que o acor do es ta be le ci do
terá va lor le gal, in clu si ve aci ma da pró pria CLT.

O tra ba lha dor tam bém po de rá per der o di re i to à
licen ça-paternidade ou li cen ça-maternidade, as sim
como o di re i to de go zar fé ri as. Hoje, esse di re i to a fé-
ri as tem que se guir o prin cí pio que o en se jou, qual
seja, o do des can so fí si co, men tal e psi co ló gi co do
tra ba lha dor, para que ele pos sa vol tar a exer cer sua
ati vi da de. Não se ad mi te que as fé ri as se jam dis cu ti -
das ape nas no as pec to fi nan ce i ro, pois esse di re i to
per mi te que o tra ba lha dor des can se e res ga te suas
ener gi as a fim de se de di car ao tra ba lho. Se for es ta -
be le ci do que o tra ba lha dor terá o di re i to de go zar os
30 dias de fé ri as di vi di dos em doze me ses, dois dias e
meio por mês, o tra ba lha dor terá de cum prir esse
acor do. Mas tal acor do não es ta rá aten den do ao prin-
cí pio que le vou o tra ba lha dor bra si le i ro a con quis tar o
di re i to de fé ri as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu po de -
ria ci tar ou tros exem plos, mas es ses bas tam para ex-
pli car por que con si de ro te me rá rio para os tra ba lha -
do res o pro je to que fle xi bi li za a le gis la ção tra ba lhis ta,
que está em tra mi ta ção no Se na do.

Não es ta mos fa lan do da Fran ça, da Su í ça ou da
Ale ma nha. Não es ta mos fa lan do de um país onde
exis te um pa drão de sin di ca tos for tes que vão aju dar
os tra ba lha do res a ne go ci ar seus di re i tos. Esta mos
fa lan do de um país onde a mi no ria dos tra ba lha do res
é sin di ca li za da, per ten ce a um sin di ca to for te, com
con di ções de se im por e de ne go ci ar com o pa trão os
di re i tos dos tra ba lha do res. Esta mos fa lan do do Bra sil, 
onde meia dú zia de sin di ca tos têm esse po der de ne-
go ci a ção. Assim sen do, es ta mos co lo can do o tra ba -
lha dor em uma si tu a ção des van ta jo sa.

Esse pro je to tem de ser re vis to. Aliás, não se
jus ti fi ca a ur gên cia re gi men tal, que, fe liz men te, ca i rá
em fun ção da obs tru ção que vem re a li zan do o PFL no

Con gres so Na ci o nal, por bir ra com o Go ver no e com
o PSDB. Essa bri ga não de ve ria es tar in flu en ci an do
as vo ta ções do Con gres so Na ci o nal. Há im por tan tes
ma té ri as, como a que se re fe re à CPMF, que es tão
sen do obs tru í das. O Go ver no co bra os R$400 mi-
lhões de ar re ca da ção que per de por se ma na, mas
esse é um pro ble ma que o Go ver no deve re sol ver
com sua base ali a da.

Há tam bém uma ou tra im por tan te ma té ria a ser
apre ci a da: a Me di da Pro vi só ria nº 9, que tem li ga ção
com o que es tou fa lan do quan to aos di re i tos dos tra-
ba lha do res. Essa me di da pro vi só ria es ta be le ce con-
di ções e re gras para que os pe que nos agri cul to res bra-
si le i ros alon guem o pra zo de ven ci men to das suas dí vi -
das e pos sam, des sa for ma, pagá-las par ce la da men te
em até vin te e cin co anos, com par ce las tri mes tra is. Isso
vai per mi tir que os pe que nos agri cul to res se gu rem o re-
sul ta do do seu tra ba lho, da sua sa fra, da sua pro du ção,
para re in ves ti rem na pro pri e da de e dar mais qua li da de
de vida à sua fa mí lia. Só que a me di da pro vi só ria está
en ros ca da. Nós a vo ta mos no Se na do, mas ela se en-
ros cou na Câ ma ra, em fun ção des sa bri ga que se es ta -
be le ce. Não se vota mais nada. No nos so caso, aqui no
Se na do, a obs tru ção par tiu do pró prio Par ti do do Go ver -
no. Então, não po de mos ad mi tir que pe que nos agri cul -
to res se jam pre ju di ca dos em fun ção des sa pen den ga
po lí ti ca e des sa dis pu ta.

Mas, vol tan do ao pro je to de lei, nes se caso, ain-
da bem que a ur gên cia cai, e, as sim, po de re mos de-
ba ter esse as sun to com mais se gu ran ça e mais tran-
qüi li da de.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço,
com sa tis fa ção, o apar te do no bre Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Osmar Dias, que ro cum pri men tá-lo e as so ci ar-me à
mani fes ta ção de ho me na gem que V. Exª faz aos tra-
ba lha do res bra si le i ros. Qu an do ouço o seu pro nun -
ci amento, fico lem bran do dos se ten ta anos de car te i -
ra as si na da do tra ba lha dor bra si le i ro. Entre tan to, os
ín di ces são ver go nho sos: nem me ta de dos tra ba lha -
do res têm car te i ra as si na da nes te País. Olha mos,
como se fos sem gran des vir tu des, as ações do Go-
ver no, que cum pre o pa ga men to de ju ros da dí vi da,
não im por tan do que o Bra sil es te ja em po bre cen do,
que a cri se so ci al es te ja se agra van do. Ago ra mes mo,
to ma mos co nhe ci men to de que, em São Pa u lo, há
mais de 1,6 mi lhão de de sem pre ga dos. Na se ma na
pas sa da, es ti ve com o Go ver na dor do Acre, Jor ge Vi a -
na, vi si tan do o jor nal Fo lha de S.Pa u lo. O Sr. Fri as,
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aos 93 anos, in for ma va-nos que a si tu a ção está de li -
ca da, que o em pre sá rio bra si le i ro que não de mi tiu
está pen san do em fa zê-lo. Então, es ta mos di an te de
um fato que iden ti fi co como um cabo de guer ra en tre
uma for mi ga e um ele fan te: o em pre sá rio fra gi li za do e
o tra ba lha dor mu i to mais fra gi li za do ain da, por que
quer so bre vi ver a qual quer cus to. E essa fle xi bi li za ção 
vem rom per o mí ni mo da es ta bi li da de al can ça da pelo
tra ba lha dor bra si le i ro e do res pe i to que a ele se deve.
La men to pro fun da men te que se to res como a Força
Sin di cal te nham apon ta do como mo der ni za ção, con-
tem po ra ne i da de, uma nova for ma de ne go ci a ção
que fra gi li za for te men te o tra ba lha dor bra si le i ro.
Assim, que ro tam bém pres tar a mi nha ho me na gem
aos tra ba lha do res do Bra sil, por meio des se pro nun ci -
a men to lú ci do e com pro me ti do de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri-
ga do, Se na dor Tião Vi a na. Fa la-se em mo der ni zar a
le gis la ção tra ba lhis ta, mas o Go ver no não quer me xer 
na qui lo que é mais im por tan te. Todo em pre sá rio fala
que tem uma fo lha de pa ga men to a cum prir, que faz o
re gis tro de seus tra ba lha do res, só que, ao lado des sa
fo lha de pa ga men to, tem pra ti ca men te ou tra, que é
re sul ta do dos cus tos, dos en car gos so ci a is que deve
pa gar.

A per gun ta que se faz é a se guin te: é pos sí vel
re du zir esse cus to dos en car gos so ci a is sem re ti rar
di re i tos dos tra ba lha do res? Eu digo que sim. E é pre-
ci so tam bém que se es tu de a fun do essa ques tão.

Há um dado que de mons tra que ape nas 38%
dos en car gos so ci a is pa gos pelo em pre sá rio be ne fi -
ci am efeti va men te o tra ba lha dor bra si le i ro. Ses sen ta
e dois por cen to fi cam en ros ca dos na bu ro cra cia, na
máqui na pú bli ca, na cor rup ção, nos des vi os, na má
ad mi nis tra ção e prin ci pal men te na Pre vi dên cia So ci al,
que é um caos, por que a pés si ma ge rên cia dos re cur -
sos da que la ins ti tu i ção leva a uma de man da enor me
de re cur sos, não ape nas da que les ad vin dos das fo-
lhas de pa ga men tos das em pre sas, dos em pre ga do -
res, mas tam bém do pró prio or ça men to pú bli co, que
re ti ra, pra ti ca men te, to dos os anos, en tre R$25 bi-
lhões e R$30 bi lhões para co brir o dé fi cit e o rom bo da
Pre vi dên cia.

Se que re mos re al men te mo der ni zar no sen ti do
de am pli ar as opor tu ni da des de em pre go com car te i -
ra re gis tra da, com en car gos so ci a is ga ran ti dos, de ve -
ría mos me xer nes se pon to. E, para tal, é ne ces sá rio
que se faça um es tu do – e esta res pon sa bi li da de
com pe te ao Go ver no – e que se apre sen te ao Con-
gres so Na ci o nal uma pro pos ta no sen ti do de re du zir
de for ma sig ni fi ca ti va o cus to dos en car gos so ci a is,
sem me xer em ne nhum di re i to dos tra ba lha do res. Aí

sim es ta ría mos ca mi nhan do na di re ção de cri ar opor-
tu ni da des de em pre go com car te i ra re gis tra da e tra-
zer para for ma li da de, para o em pre go for mal, mi lha -
res de tra ba lha do res que hoje, sem ga ran tia, sem es-
pe ran ça no fu tu ro, es tão de sem pre ga dos ou se en-
con tram nes sa enor me rede de tra ba lho in for mal.

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 será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 68, DE 2002

De no mi na “Vi a du to Mú cio Te i xe i ra”
o vi a du to lo ca li za do no Km 166 da
BR-060.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Vi a du to Mú cio Te i xe i -

ra” o vi a du to lo ca li za do no Km 166 da BR-060 no Mu-
ni cí pio de Go iâ nia (sa í da para Gu a pó), no Esta do de
Go iás.

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

Jus ti fi ca ção

Nas ci do em San ta Cruz de Go iás e egres so de
fa mí lia bas tan te hu mil de, Mú cio Te i xe i ra foi um dos
ho mens pú bli cos que mais lu ta ram pe las ca u sas de
seu Esta do. Pri me i ro, en vol veu-se, por lon gos e
produti vos anos, com o cré di to ru ral e a ela bo ra ção
de pro je tos para o in cre men to da agri cul tu ra e da pe-
cuá ria.

Lí der nato e de per so na li da de em pre en de do ra,
mas sem o ca rá ter re i vin di ca ti vo, que lhe va leu o
nome de “ho mem in vi sí vel”, Mú cio Te i xe i ra foi ex tre -
ma men te im por tan te na luta pela me lho ria do Esta do
de Go iás e da Re gião Cen tro-Oeste.

Mu i to fa mi li a ri za do com a pro ble má ti ca eco nô -
mi ca do se tor agro pe cuá rio do País e, par ti cu lar men -
te, de seu Esta do, Dr. Mú cio foi um fer vo ro so crí ti co do
dis tan ci a men to eco nô mi co e so ci al en tre as ati vi da -
des ur ba nas e ru ra is no País, e, como tal, foi con vi da -
do a pro fe rir inú me ras pa les tras e re pre sen tou o Bra-
sil no ex te ri or em di ver sas oca siões, como por exem-
plo na Co mis são Espe ci al Bra sil-Argentina de Co o -
peração e em vá ri as re u niões re a li za das na Orga ni -
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) em Ge ne bra,
Su í ça.
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Ade ma is de exer cer pa pel fun da men tal na ela-
bo ra ção de im por tan tes pro je tos de âm bi to fe de ral,
Mú cio Te i xe i ra não me diu es for ços para apro var pro-
pos tas sig ni fi ca ti vas para o se tor ro do viá rio, prin ci pal -
men te para o Esta do de Go iás.

Mú cio Te i xe i ra des ta cou-se, ain da, como Di re tor 
do Ban co do Bra sil, onde em pre en deu luta in can sá vel 
pe las ca u sas do Esta do. E o fez com tal em pe nho e
sem os ten tar qual quer pre ten são de sa ci e da de que
seus es for ços lhe ren de ram o re co nhe ci men to como
um dos pro pul so res do in cre men to agrí co la no Esta-
do de Go iás. Foi, tam bém, Di re tor-Secretário do Ban-
co do Esta do de Go iás e, no pe río do de 1978 a 1982,
Se cre tá rio de Esta do de Go iás.

A his tó ria de vida de Mú cio Te i xe i ra le va-nos,
pois, a acre di tar ser jus ta e opor tu na a ho me na gem
que lhe pre ten de mos pres tar por meio do pro je to de
lei que ora apre sen ta mos. Nes se sen ti do, es pe ra mos
po der con tar com o apo io dos no bres co le gas para
sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 27 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

(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 dos à Co mis são
com pe ten te.

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 Ma u ro Mi-
ran da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 121, DE 2002

Sr. Prsi den te,
Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218 e 221 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 da Srª Sa u la Seb ba,

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.
Na tu ral de Uber lân dia (MG), D. Sa u la Seb ba foi

uma das pi o ne i ras da ci da de de Go iâ nia, onde fi xou
re si dên cia, des de sua fun da ção, com o ma ri do, Antô-
nio Seb ba.

Pos su i do ra de um es pi ri to al tru ís ta, D. Sa u la
Seb ba de di cou par te de seu tem po e de sua vida aos
mais ca ren tes. Foi uma das fun da do ras da Asso ci a -
ção San ta Mura, en ti da de de ca rá ter fi lan tró pi co, for-
ma da em sua ma i o ria por mu lhe res da co mu ni da de li-

ba ne sa ins ta la da em Go iâ nia, por meio da qual pode
con so li dar suas ações de so li da ri e da de.

Mu lher de di ca da ao lar, cons ti tu iu uma fa mí lia
cris tã e de só li da for ma ção, com pos ta por sete fi lhos,
que se des ta cam na vida em pre sa ri al de Go iás:

Ju beth, Gil ber to, Antô nio, Wan der ley, Edson,
Sér gio e Eli za be te Seb ba, além de de ze nas de ne tos
e bis ne tos.

Por seu exem plo de de di ca ção e so li da ri e da de
aos go i a ni en ses, en tris te ce-nos co mu ni car seu fa le ci -
men to no úl ti mo dia 19 de mar ço, res tan do a essa
Casa do Le gis la ti vo ofe re cer-lhe nos so voto de pe sar.

Sala da Ses sões, 27 de mar ço de 2002. – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
re que ri men to que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção.

A Mesa to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
fa zer che gar à fa mí lia os vo tos de pe sar so li ci ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na,
pela Li de ran ça do Blo co, por cin co mi nu tos, para
comuni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos
ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to
Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, como só pos so dis por de cin co mi nu tos, de cli -
no, e vou ten tar uma per mu ta com al gum Se na dor
ins cri to, pois pre ci so de mais tem po para o meu pro-
nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
La men ta vel men te, Se na dor Tião Vi a na, é o que diz o
Re gi men to. Peço, en tão, a V. Exª que se ins cre va para
fa lar.

Con ce do a pa la vra, na con di ção de Lí der do
PPS, ao Se na dor José Fo ga ça, por cin co mi nu tos, de
acor do com o art. 14, II, a, do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Como
Lí der, 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, o as sun -
to que me traz à tri bu na diz res pe i to à de ci são to ma da 
on tem pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Como vi mos e re gis tra mos, o TSE, on tem, to-
mou uma de ci são que con tra diz fron tal men te a de ci -
são to ma da há três se ma nas. Na pri me i ra de ci são, o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, com base na Cons ti tu i ção
e com base no prin cí pio e no con ce i to de que os par ti -
dos de vem ter ca rá ter na ci o nal, de ci diu que quan do
um par ti do faz uma co li ga ção na cú pu la, ou seja, na
es fe ra pre si den ci al, na es fe ra fe de ral, ela deve va ler
nas 27 Uni da des da Fe de ra ção.
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Ontem, po rém, a de ci são foi com ple ta men te
con trá ria e con tra di tó ria em re la ção à pri me i ra. A de-
ci são de on tem é de que, se um par ti do não ti ver can-
di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou não fi zer co li ga -
ção na ci o nal, esse par ti do está li be ra do para es ta be -
le cer uma ver da de i ra mi xór dia, um ver da de i ro mo sa i -
co de di fe ren ças, dis si dên ci as e di ver si da des no pla-
no re gi o nal. Ou seja, o par ti do pode ter as mais es ta -
pa fúr di as e con tra di tó ri as co li ga ções em cada um dos
27 Esta dos bra si le i ros. Nes se caso, em que o ca rá ter
na ci o nal do par ti do de sa pa re ce, o TSE não tem nada
a se opor. No en tan to, quan do a cú pu la de ci de algo,
en ten de o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que os 27 Esta-
dos têm que se ajo e lhar. Então, qual é o ca rá ter des sa 
deci são do TSE? É o de em pres tar, de im pri mir, de
ar ro gar cu nho au to ri tá rio e di ta to ri al às cú pu las par-
ti dá rias.

Na ver da de, o efe i to não é o da uni da de e da
co e rên cia, por que, se fos se, o par ti do te ria que ser
ho mo gê neo nas suas co li ga ções no Bra sil in te i ro, ten-
do ou não can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ten-
do ou não co li ga ções na ci o na is. Mas não é esse o ob-
je ti vo, e sim o de dar às cú pu las na ci o na is com sede
na Ca pi tal Fe de ral, aos man dan tes par ti dá ri os que vi-
vem aqui em Bra sí lia, o po der de des pe jar a sua von-
ta de so bre os Esta dos. Esse é o re sul ta do da de ci são
do TSE, isto é, o efe i to da sua de ci são é que, quan do
as cú pu las de ter mi nam, os Esta dos têm que se ajo e -
lhar; mas, quan do as cú pu las li be ram, a mi xór dia
pode se es ta be le cer, a di ver si da de mais ab so lu ta,
mais con tra di tó ria, múl ti pla, o mo sa i co mais di fe ren -
ci ado de co li ga ções pode acon te cer. Isso por que os
par ti dos não es tão obri ga dos a ter ho mo ge ne i da de
na ci o nal. Não é isso o que o TSE quer com a sua de-
cisão, mas sim de i xar o po der au to ri tá rio, cen tra li za -
dor, di ta to ri al e ab so lu to nas mãos das cú pu las par ti -
dá ri as. Esse é, sem dú vi da ne nhu ma, o re sul ta do
con cre to, ine quí vo co e in dis cu tí vel da de ci são to ma -
da on tem, na sua fron tal e ab so lu ta evi dên cia. 

Mes mo a pri me i ra de ci são, aque la que es ta be -
le ce que os par ti dos que têm uma co li ga ção na ci o nal
de vem re pe tir essa mes ma co li ga ção nos 27 Esta dos, 
não bus ca a uni da de, a co e rên cia e a ho mo ge ne i da -
de en tre os par ti dos. Não é a na tu re za da co li ga ção
que está sen do ques ti o na da. Mes mo se a co li ga ção
for com ple ta men te es ta pa fúr dia – por exem plo, uma
co li ga ção do PT com o PFL, ou do Enéas com o
PSTU –, o TSE não pro í be, até por que não pode pro i -
bir. Mas se as cú pu las de ci di rem, em Bra sí lia, que o
Enéas deve se co li gar com o PSTU, de ex tre ma es-
quer da, essa co li ga ção, obri ga to ri a men te, terá que
ser fe i ta nos 27 Esta dos.

Va mos ao exem plo prá ti co e con cre to do PT: há
mu i tas re je i ções quan to a uma co li ga ção que o PT
quer fa zer, em ní vel na ci o nal, com o PL. E pos so re-
gis trar isso por que vejo que lá no meu Esta do há um
pro tes to ve e men te das li de ran ças do PT con tra essa
co li ga ção. Mas, se ela for de ci di da aqui em Bra sí lia
pela Exe cu ti va Na ci o nal do PT, em to dos os 27 Esta-
dos terá que ha ver essa mes ma co li ga ção, ou ne nhu -
ma ou tra. Ou é essa ou não é ne nhu ma ou tra!

A pro va aí é in so fis má vel. O re sul ta do con cre to,
evi den te, in dis cu tí vel da de ci são do TSE é: todo po der 
às cú pu las! Cen tra li za ção ao má xi mo do po der! Esse
é o re sul ta do in dis cu tí vel do que o TSE de ci diu. 

E quem está fa lan do, Sr. Pre si den te, é um Se na -
dor que per ten ce a um par ti do que de ci diu, an tes da
pri me i ra de ci são do TSE, es ta be le cer essa uni da de e
co e rên cia na ci o nal. Per ten ço ao PPS, Par ti do que
pre ten de fa zer uma co li ga ção na ci o nal em tor no de
Ciro Go mes, com o apo io do Par ti do De mo crá ti co Tra-
ba lhis ta – PDT e do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro –
PTB. E essa mes ma co li ga ção, por von ta de nos sa,
por de se jo de co e rên cia, por bus ca de uni for mi da de,
es ta mos bus can do in can sa vel men te re a li zar no meu
Esta do, o Rio Gran de do Sul, e em to dos os Esta dos.
Mas de ci di mos isso an tes de o TSE im por e de ci di -
mos por moto pro prio, por von ta de au tô no ma, por
pen sa men to in de pen den te e por en ten der que essa é
a for ma de ser co e ren te, mas co e ren te por uma de ter -
mi na ção da na tu re za po lí ti ca do Par ti do a que per ten -
ce mos e não por im po si ção de uma de ci são re gu la -
men tar do Po der Ju di ciá rio.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pros se guin do com a lis ta de ora do res ins cri tos, 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, tra go ao ple ná rio do Se-
na do Fe de ral uma re fle xão a res pe i to des sa epi de mia 
que vem agre din do a so ci e da de bra si le i ra, a epi de mia 
de den gue, com a qual es ta mos con vi ven do e que, na
ver da de, já se tor nou uma en de mia na ci o nal. 

Co in ci den te men te, a im pren sa dela co me ça a
se es que cer. Mas não de ve ria fa zê-lo. Te mos o co nhe -
ci men to téc ni co, que im põe a ob ser va ção das au to ri -
da des da sa ú de, de que a epi de mia de den gue de-
cres ce quan do se en cer ra o pe río do chu vo so e quen-
te, e de po is vol ta a cres cer. Esta mos vi ven do um mo-
men to de in vo lu ção do nú me ro de ca sos de den gue,
pois o pe río do chu vo so está se en cer ran do, mas se-
gu ra men te ele vol ta rá a su bir. 
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Se olhar mos a evo lu ção his tó ri ca des sa epi de -
mia no Bra sil, va mos ver que, des de a en tra da do
mos qui to Ae des aegy pti, trans mis sor do den gue, em
1976, atra vés do por to de Sal va dor, na Ba hia, va mos
cons ta tar que mais de qua tro mil Mu ni cí pi os es tão
con ta mi na dos pelo Ae des aegy pti.

Po de ría mos ter com ba ti do o pro ble ma na raiz se
o go ver no mi li tar de en tão não o ti ves se con si de ra do
como de se gu ran ça na ci o nal, su fo can do as de vi das
infor ma ções de sa ú de pú bli ca e im pe din do uma
ação de con tro le da en tra da des se ve tor trans mis sor
da do ença no nos so País.

Tra ta-se de uma si tu a ção gra ve. O Rio de Ja ne i -
ro re gis trou mais de 39 ca sos de den gue he mor rá gi co 
com óbi to. Isto é as sus ta dor!

Há vá ri as ex pe riên ci as pelo mun do afo ra que
apon tam para a gra vi da de cres cen te des sa do en ça
nos pa í ses tro pi ca is. Cuba e Ve ne zu e la são exem plos 
de pa í ses vi ti ma dos por for tes epi de mi as de den gue
he mor rá gi co. No Bra sil, já há atu al men te os den gues
dos ti pos 1, 2 e 3; e é cer ta a che ga da do ví rus do den-
gue tipo 4, o que ge ra rá, se gu ra men te, mais pro ble -
mas de sa ú de pú bli ca.

As au to ri da des te i mam em po la ri zar o de ba te
so bre o cul pa do: se é a Fu na sa, o Mi nis té rio da Sa ú de 
ou o Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro. Esse é um de ba te 
pe que no; esse não é um de ba te pro ve ni en te de uma
au to ri da de sa ni tá ria, de quem co nhe ce sa ú de pú bli ca 
ou de quem es te ja de fato pre o cu pa do em mu dar os
ru mos des sa epi de mia no Bra sil.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer a le i tu ra de
um ad mi rá vel, lú ci do e com pe ten te ar ti go de um
profes sor da Uni ver si da de de Bra sí lia, o Pro fes sor
Pe dro Luiz Ta u il, da área de Epi de mi o lo gia e Me di ci -
na So ci al, que afir ma o se guin te:

O Bra sil vive este ano um au men to da
ocor rên cia de den gue em vá ri os es ta dos,
par ti cu lar men te no Rio de Ja ne i ro. O con tro -
le des ta do en ça é um dos gran des de sa fi os
da ciên cia mo der na. Vá ri as per gun tas po-
dem nos ator men tar. Por que o den gue res-
sur giu no Bra sil após 60 anos sem a do en -
ça? É pos sí vel seu con tro le?

Vale lem brar que hou ve den gue no País em
1923; e, 60 anos de po is, co me çou a re a pa re cer.

Para res pon der a es tas e ou tras per-
gun tas, é ne ces sá rio que se jam fe i tas an tes
al gu mas con si de ra ções so bre a do en ça e
sua trans mis são.

O den gue é uma do en ça vi ral agu da
trans mi ti da pela pi ca da de um in se to. Não é,

por tan to uma do en ça con ta gi o sa. O prin ci -
pal mos qui to trans mis sor é o Ae des aegy-
pti. Atu al men te, o den gue é a do en ça vi ral
trans mi ti da por mos qui to mais im por tan te no
mun do. Já é en dê mi ca em mu i tos pa í ses,
isto é, ocor re to dos os anos e não ape nas
es po ra di ca men te. O ví rus apre sen ta-se sob
qua tro di fe ren tes ti pos: DEN-1, 2, 3 e 4. A
do en ça pode ma ni fes tar-se de for ma be nig -
na, qua se sem sin to mas, ou ape nas com fe-
bre, do res na ca be ça, nos mús cu los e nas
ar ti cu la ções. Po rém, pode apre sen tar for-
mas mais gra ves, com he mor ra gi as e até al-
te ra ções que le vam ao cho que e à mor te.
Há vá ri os fa to res de ris co que po dem pro du -
zir ca sos gra ves, nem to dos ain da su fi ci en -
te men te co nhe ci dos. Sa be-se que um de les
é a in fec ção re pe ti da por di fe ren tes ti pos de
ví rus. Qu an do uma pes soa ad qui re um tipo
de ví rus, ela fica pos te ri or men te pro te gi da
con tra aque le tipo e não con tra os ou tros. A
do en ça pode pas sar des per ce bi da ou com
sin to mas mu i to le ves e, por tan to, o nú me ro
de ca sos re gis tra dos é sem pre me nor do
que o re al men te ocor ri do, pois mu i tas pes-
so as não pro cu ram as sis tên cia mé di ca.
Uma ca rac te rís ti ca im por tan te do den gue é
a sua sa zo na li da de, isto é, sua in ci dên cia é
ma i or nos me ses quen tes e chu vo sos,
quan do há um au men to da den si da de do
mos qui to ve tor.

Como não exis te ain da uma va ci na efi-
caz para pre ve nir a in fec ção, em bo ra es te -
jam em an da men to pes qui sas nes se sen ti -
do, nem um tra ta men to an ti vi ral es pe cí fi co,
o mos qui to é atu al men te o úni co elo vul ne -
rá vel do ci clo de trans mis são da do en ça.

O Bra sil e mais 17 pa í ses das Amé ri -
cas, nas dé ca das de 1950 e 1960, eli mi na -
ram o Ae des aegy pti de seus ter ri tó ri os,
após uma gi gan tes ca cam pa nha con ti nen tal. 
Infe liz men te, a par tir da que les pa í ses que
não ti ve ram êxi to nes sa cam pa nha, o mos-
qui to vol tou a in fes tar to dos os pa í ses do
con ti nen te ame ri ca no, com ex ce ção do Ca-
na dá e do Chi le. Des de 1976, o Bra sil foi re-
in fes ta do a par tir do por to de Sal va dor, na
Ba hia. Atu al men te, cer ca de qua tro mil mu-
ni cí pi os, em to dos os es ta dos, e o Dis tri to
Fe de ral re gis tram a pre sen ça do Ae des
aegy pti, apre sen tan do re cep ti vi da de para a
trans mis são do den gue. E des ta vez pa re ce
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que veio para fi car, pois vá ri os fa to res têm
fa vo re ci do sua pro li fe ra ção e di fi cul ta do o
seu con tro le. O flu xo ru ral-urbano in ten si fi -
cou-se nas úl ti mas dé ca das a tal pon to que
as ci da des in cha ram. Hoje, em tor no de
80% da po pu la ção bra si le i ra vive em ci da -
des. Cons ta ta-se que 20% a 25% da po pu -
la ção ur ba na de gran des e mé di as ci da des
vive em in va sões, fa ve las, mo cam bos ou
cor ti ços, onde há pre ca ri e da de de sa ne -
amento bá si co e ha bi ta ção. A ne ces si da de
de ar ma ze na men to de água em re ser va tó -
ri os impro vi sa dos e a fal ta de co le ta re gu lar
de lixo con tri bu em para a pro li fe ra ção do
mos qui to. Este co lo ca seus ovos pre fe ren ci -
al men te em de pó si tos ar ti fi ci a is de água.
Por sua vez, o sis te ma in dus tri al mo der no
pri vi le gia em ba la gens des car tá ve is, como
gar ra fas, la tas, plás ti cos e iso por. Qu an do
não ade qua da men te des car ta das, es sas
em ba la gens acu mu lam água de chu va e
cons ti tu em-se em cri a dou ros do mos qui to.
O au men to do nú me ro de ve í cu los a mo tor
gera ain da um vo lu me mu i to gran de de
pne us usa dos, os qua is, ex pos tos às in tem -
pé ri es do tem po, são tam bém lo ca is
preferen ci a is de pos tu ra de ovos dos in se -
tos ve to res. De pó si tos de fer ro-velho, va sos 
de água em ce mi té ri os, re ci pi en tes em ter-
re nos bal di os ou em fun dos de quin tal, há bi -
tos de cul ti var plan tas aquá ti cas ou que per-
mi tam o acú mu lo de água, como as bro mé li -
as, e uso de pra tos com água em ba i xo de
xa xins são mais al gu mas si tu a ções fa vo re -
ce do ras do au men to do nú me ro e da dis tri -
bu i ção do Ae des aegy pti.

Do pon to de vis ta do ví rus, po de-se di-
zer que os tem pos mo der nos trou xe ram
uma gran de fa ci li da de de lo co mo ção. Os
me i os de trans por te cres ce ram em in ten si -
da de e ve lo ci da de. Por ta do res de ví rus po-
dem tra zê-lo de re giões re mo tas e in tro du -
zi-lo numa área in fes ta da pelo mos qui to, de-
sen ca de an do a trans mis são do den gue. A
ci da de do Rio de Ja ne i ro, nes se as pec to,
apre sen ta uma alta vul ne ra bi li da de, pois é a
que re ce be ma i or flu xo de tu ris tas en tre as
ci da des bra si le i ras. Não foi por aca so que
os ti pos de ví rus 1,2 e 3 fo ram re gis tra dos
pri me i ra men te na que la ci da de, a par tir de
1986.

Assim, o den gue res sur ge no Bra sil
em de cor rên cia de to dos es ses fa to res que
con tri bu í ram para a en tra da e pro li fe ra ção
do seu prin ci pal mos qui to-transmissor e da
pre sen ça de por ta do res do ví rus pro ve ni en -
tes de di fe ren tes par tes do mun do.

Nas Amé ri cas, já ocor re ram duas
gran des epi de mi as de den gue he mor rá gi co.
A pri me i ra, em Cuba, em 1981; e a se gun -
da, na Ve ne zu e la, em 1990 e 1991. Em am-
bas, o es ta be le ci men to de um pla no de
aten di men to mé di co-hospitalar bem de fi ni do 
e or ga ni za do con se guiu man ter ba i xo o nú-
me ro de óbi tos. No ano pas sa do, a ci da de
de Ma na us en fren tou uma epi de mia de den-
gue he mor rá gi co e tam bém es ta be le ceu um
pla no de aten di men to de to dos os ca sos
com ma ni fes ta ções de fe bre e he mor ra gi as,
re sul tan do em ape nas um óbi to, en tre 58
ca sos de den gue gra ve. Esses exem plos
per mi tem per ce ber que o pri me i ro ob je ti vo
de con tro le de uma do en ça, qual seja, o de
re du zir a sua mor ta li da de, pode ser al can -
ça do por meio da ela bo ra ção e exe cu ção de
um pla no de aten di men to mé di co-hospitalar
hi e rar qui za do, com pes so al tre i na do, dis po -
ni bi li da de de le i tos e in su mos, para di ag nós -
ti cos e con du ta ade qua da em fun ção da
gra vi da de dos ca sos. Esse aten di men to vai
des de o ní vel am bu la to ri al até a in ter na ção
em uni da des de te ra pia in ten si va.

Um se gun do ob je ti vo pos sí vel no con-
tro le do den gue é a re du ção das di men sões
e da gra vi da de de uma epi de mia, por meio
de um sis te ma de de tec ção pre co ce de sur-
tos lo ca li za dos da do en ça e rá pi do com ba te
ao Ae des aegy pti, na que le lo cal, com apli-
ca ção de in se ti ci das, lar vi ci das e eli mi na ção 
de seus cri a dou ros. O su ces so des sas me-
di das de pen de da aten ção de to dos os pro-
fis si o na is de sa ú de na sus pe i ta e no ti fi ca ção 
pre co ce de ca sos de den gue sem pre que
es ti ve rem de um sur to de do en ça fe bril de
ca u sa des co nhe ci da. De pen de ain da de
uma rá pi da ação dos ser vi ços de sa ú de
para es cla re ci men to do di ag nós ti co e, se for
o aca so, apli ca ção ime di a ta das me di das de
com ba te ao mos qui to. Sem pre que hou ver
um ris co de en tra da de um novo tipo de ví-
rus, é pre ci so re do brar as me di das de apo io 
la bo ra to ri al para sua de tec ção pre co ce.
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É pos sí vel pre ve nir as epi de mi as de
den gue, mes mo as de pe que na di men são?
Te o ri ca men te, sim. Com os co nhe ci men tos
e tec no lo gi as atu al men te dis po ní ve is, so-
men te por meio de uma drás ti ca re du ção da
den si da de de in fes ta ção pelo Ae des aegy-
pti e sua ma nu ten ção em ní ve is cons tan te -
men te ba i xos, uma vez que sua eli mi na ção,
como ocor ri da no pas sa do, pa re ce ex tre ma -
men te com ple xa em vir tu de das ca rac te rís ti -
cas bi o ló gi cas de so bre vi vên cia do mos qui to 
e das con di ções de vida mo der na nas nos-
sas ci da des. A re du ção dos ín di ces de in fes -
ta ção pelo mos qui to e sua ma nu ten ção em
ní ve is ba i xos é uma ta re fa que trans cen de o
se tor sa ú de, en vol ven do ma cro po lí ti cas so-
ci a is e eco nô mi cas, de ocu pa ção do solo ur-
ba no, de po lí ti ca ha bi ta ci o nal e de sa ne a -
men to bá si co. As três es fe ras de Go ver no e
a pró pria so ci e da de têm um pa pel nes sa
com ple xa e ár dua mis são, que, em úl ti ma
aná li se, con sis te na luta pela me lho ria das
con di ções de vida de nos sa po pu la ção, com
re du ção da mi sé ria e das in jus ti ças so ci a is.

Enten do que esse ar ti go do Pro fes sor Pe dro
Luiz Ta u il é um dos mais be los e cla ros já pu bli ca -
dos so bre a ma té ria, com for te sus ten ta ção ci en tí fi -
ca. Seu pen sa men to vai ao en con tro dos an se i os da
So ci e da de Bra si le i ra de Me di ci na Tro pi cal. 

Na ges tão do Mi nis tro Adib Ja te ne, hou ve o lan-
ça men to do PEA – Pro gra ma de Erra di ca ção do Ae-
des aegy pti, as si na do por no tá ve is ci en tis tas, como
o Pro fes sor Alu í zio Pra ta, a Pro fes so ra Eva ni ze Ma-
ce do e ou tros mem bros da Aca de mia Mé di ca Bra si -
le i ra. Infe liz men te, Sr. Pre si den te, aqui lo que era um
pla no para a er ra di ca ção do mos qui to trans mis sor
tor nou-se uma der ro ta da so ci e da de bra si le i ra.

De ve mos en ten der a res pon sa bi li da de do Mu ni -
cí pio, do Esta do e da União, que é uma res pon sa bi li -
da de co mum. La men ta vel men te, te mos uma bri ga po-
lí ti ca ou de nú me ros en tre o Go ver no Fe de ral e al-
guns go ver nos es ta du a is. 

Em al guns Esta dos, há o mé ri to do avan ço. No
Esta do do Acre, avan ça mos mu i to no con tro le des sa
do en ça, por que fi ze mos com se ri e da de a pac tu a ção
e o es ta be le ci men to de me tas, mas ain da so mos vul-
ne rá ve is. Esta mos su je i tos a no vas epi de mi as por que 
ti ve mos a en tra da de pou cos ti pos de ví rus da den-
gue. Os ou tros es tão cir cu lan do e en tra rão, sem dú vi -
da al gu ma. Mas, se tra tás se mos com a de vi da se ri e -
da de o in ves ti men to, a pac tu a ção e o cum pri men to de

metas, o re sul ta do se ria ou tro. La men ta vel men te, a
União man dou como men sa gem ao Con gres so Na-
ci o nal, na sua pro pos ta or ça men tá ria, uma re du ção
de R$869 mi lhões para o con tro le das en de mi as.

De um lado, te mos téc ni cos de al tís si ma qua li -
da de na Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, que é mu i to
bem di ri gi da. De ou tro lado, te mos o Po der Exe cu ti vo
des cum prin do as suas res pon sa bi li da des e re du zin -
do a ver ba para o con tro le de en de mi as em R$869 mi-
lhões. Para o sa ne a men to bá si co, que de ve ria ser o
gran de alvo para a União me lho rar a qua li da de de
vida nas ci da des, hou ve uma re du ção de ver bas de
R$1,2 bi lhão no Orça men to de 2001/2002.

Então, com esta tra gé dia, que é a eco no mia de
in ves ti men to no que é ne ces sá rio para o pa ga men to
de ju ros da dí vi da, os re cur sos do Mi nis té rio da Sa ú de 
po dem so frer um cor te de até R$3 bi lhões nes te ano,
com o des cum pri men to efe ti vo da Pro pos ta de Emen-
da Cons ti tu ci o nal nº 29, o que traz uma pre o cu pa ção
mu i to ma i or.

Sin ce ra men te, es pe ro que as au to ri da des de
Esta do não tra tem a epi de mia de den gue no País e o
au men to de mor ta li da de que a par tir dela ve nha a
ocor rer como uma fa ta li da de, um pro du to do de ter mi -
nis mo his tó ri co. A res pon sa bi li da de será co bra da dos
pon tos de vis tas po lí ti co e ju rí di co e dos pro fis si o na is
de sa ú de pú bli ca. Espe ro que o Mi nis té rio da Sa ú de
es te ja à al tu ra des sa res pon sa bi li da de. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o com pa re ci -
men to de S. Exª o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,
Sr. Cel so La fer, agen da do para o dia 2 de abril, foi
trans fe ri do para o pró xi mo dia 4 de abril, às onze ho-
ras e trin ta mi nu tos.

As ins cri ções para in ter pe la ções ao Sr. Mi nis tro
con ti nu am aber tas na Se cre ta ria-Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Tião Vi a na.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 122, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

(Re que ri men to nº 6, de 2002 – CE)

Nos ter mos do art. 336, in ci so II, com bi na do
com o art. 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do Se-
na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 153, de 2001 que “Dis põe so bre a
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trans for ma ção da Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, em Uni ver si da de Fe de ral de Ita ju bá – UNIFEI
e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Sala das Co mis sões, 26 de mar ço de 2002. –
Mo re i ra Men des – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do
Cân di do – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Arlin do Por to – Ge ral do Althoff –
Ca sil do Mal da ner – Luiz Otá vio – Ro meu Tuma –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pa u lo Har tung – Gil-
vam Bor ges – Tião Vi a na.

REQUERIMENTO Nº 123, DE 2002
(Re que ri men to nº 7, de 2002 – CE)

(Da Co mis são de Edu ca ção)

Nos ter mos do art. 336, in ci so II, com bi na do
como o art. 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 154, de 2001 que “Dis põe so bre a
trans for ma ção da Fun da ção de Ensi no Su pe ri or de
São João del Rei em Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
de São João del Rei, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Sala das Co mis sões, 26 de mar ço de 2002. –
Mo re i ra Men des – Arlin do Por to – Ge ral do Cân di -
do – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind-
berg Cury – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Althoff –
Ca sil do Mal da ner – Luiz Otá vio – Ro meu Tuma –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pa u lo Har tung – Gil-
vam Bor ges – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e vo ta dos
opor tu na men te.

Não ha ven do nú me ro para de li be ra ção, as ma-
té ri as da pa u ta de hoje cons ta rão da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma ter ça-feira,
dia 2 de abril.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção fica adi a da:

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 134, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 375, in ci so VIII,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 134, de 2001 (nº 5.483/2001, na Casa de

ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho – CLT (es ta be le ce a pre va lên cia de con ven ção ou
acor do co le ti vo de tra ba lho so bre a le gis la ção in fra -
cons ti tu ci o nal).

(De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Assun tos
So ci a is).

(O pro je to pas sa a so bres tar a de li be ra ção
quan to aos de ma is as sun tos, para que se ul ti me a vo-
ta ção, nos ter mos do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 375, in ci so VIII, do Re-
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, cujo pra zo es go -
tou-se no dia 26 de mar ço).

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 5, DE 2002
(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 103, de 2002)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di ciá ria, Espe-
ci a lidade Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes-
so al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 6, DE 2002
(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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au to ria do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is 
de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.
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– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 152, 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 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001, na Casa de
Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra -
men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se-
na dor Luiz Otá vio).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 4, DE 2002
(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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei
nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce 
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Edu-
ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 5, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 110, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra -
ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -

vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 7, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 145, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia da à ope ra -
ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$900,000,000.00
(no ve cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
senvol vi men to – BID. (Fi nan ci a men to par ci al do Pro-
gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas e
Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 8 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como
re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre 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, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.
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– 9 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º
da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dívi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, em aten di men to ao dis pos to no art. 52, VI e IX,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma 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 27, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Senador Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta
ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran-
si tó ri as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da
Ba cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com

as Pro pos tas de Emen da
à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

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 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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

José Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com

as Pro pos tas de Emen da
à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

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 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14,
de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com

as Pro pos tas de Emen da
à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres -
so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12,
de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.
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– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 José Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen-
da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2001

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 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Bernardo Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem-
bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
que não se re a li zou por fal ta de quo rum.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 59, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 59,
de 2002, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci -
tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de Emen-
da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 6, de 2002 (au to ri zan do os
Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral a ins ti tu í rem con tri bu i -
ção para o cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca).

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Vol ta mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTALILHA (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, não há como
se pen sar no de sen vol vi men to de um povo ou de uma
Na ção sem se pen sar, pri me i ra men te, em in ves ti -
men tos na Edu ca ção. Esses in ves ti men tos são os
mais di ver si fi ca dos pos sí ve is, co me çan do pe los re-

cur sos hu ma nos. Tal vez aí re si da o co ra ção da
Educação, em ra zão da im por tân cia do mes tre nes-
se pro ces so. É pre ci so que ele es te ja mo ti va do e ne-
ces sa ri amente qua li fi ca do para mul ti pli car idéi as e
pre pa rar o ci da dão para o mun do, para en fren tar os
de sa fi os do dia-a-dia de sua vida.

Sr. Pre si den te, a Edu ca ção no Bra sil tem me lho -
ra do mu i to. Inves ti men tos fe i tos nos úl ti mos anos,
prin ci pal men te no se tor fun da men tal, têm pro mo vi do
sal tos de qua li da de no en si no bra si le i ro. Per ce be-se
mo ti va ção tam bém no qua dro do cen te, ape sar de não
ob ser var mos, en tre os pro fes so res, uma pre o cu pa -
ção ma i or com o apri mo ra men to do seu tra ba lho, a
es ti mu la ção para um per ma nen te es for ço de en ri que -
ci men to dos seus co nhe ci men tos, que pos sam se
trans for mar em en si na men tos para clas ses for ma -
das, qua se sem pre, por mais de qua ren ta alu nos.

Há, por tan to, uma sé rie de ações, no ta da men te
com re la ção ao sa lá rio e a uma car re i ra com car gos
es ti mu lan tes, que pre ci sam ser ado ta das com vis tas
a pro ver o se tor de Edu ca ção das con di ções ide a is
para que o Bra sil pos sa se pre pa rar para a con vi vên -
cia com um mun do cada vez mais com pe ti ti vo.

Algu mas al te ra ções pro mo vi das na for ma de se
fa zer com que o en si no seja uni ver sa li za do, ou seja,
al can ce to das as cri an ças em ida de es co lar, têm sido
ado ta das nes te País, que, ao lon go das úl ti mas qua-
tro dé ca das tem mu da do seu per fil. Há cin qüen ta
anos, 70% da po pu la ção bra si le i ra ha bi ta vam o meio
ru ral, e 30%, o meio ur ba no. Ao lon go das úl ti mas dé-
ca das, com o êxo do ru ral, o pro ces so de in ver são
foi-se acen tu an do no País, ao pon to de ter mos, hoje,
uma po pu la ção ur ba na su pe ri or a 82%, e ru ral, em
tor no de 20%.

Há uma va ri a ção em de ter mi na dos Esta dos,
como no Esta do de To can tins, que re pre sen to, onde a
po pu la ção ru ral ul tra pas sa a casa dos 30%. Da mes-
ma for ma, em inú me ros ou tros Esta dos bra si le i ros –
in clu si ve no Esta do de V. Exª, Se na dor Mo za ril do
Caval can ti, que pre si de esta ses são –, pe las suas ex-
ten sões qua se con ti nen ta is e pela di ver si fi ca ção da
ocu pação do ter ri tó rio, al can çar a cri an ça do in te ri or
em tem po ade qua do e com pro fes so res de vi da men te
qua li fi ca dos tor na-se mu i to di fí cil. 

Co nhe ci e tes te mu nhei, há mais de 10 anos, a
exis tên cia de uma si tu a ção tão gra ve no se tor, que
agre dia a nos sa dig ni da de, que afron ta va a to dos a
que a ela eram sub me ti dos. 

O meio ru ral do meu Esta do, que era cons ti tu í do 
de ni chos, de pe que nas co mu ni da des, di fi cil men te
po de ria con tar com pro fes sor qua li fi ca do para en si nar 
as no vas ge ra ções. O que se via, Sr. Pre si den te, era o
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aglo me ra do de até 15 cri an ças, de pen den do da lo ca -
li da de, de fa i xa etá ria e de ní vel de co nhe ci men to di-
fe ren ci a dos, re u ni das em um gru po só, e com ape nas
um pro fes sor nem sem pre qua li fi ca do. Vi, mu i tas ve-
zes, pes so as que nem ti nham o 1º Grau com ple to
dan do au las para es ses gru pa men tos do in te ri or, ofe-
re cen do um en si no de qua li da de ques ti o ná vel. Tra ta -
va-se ob vi a men te de um en si no que de i xa va mu i to a
de se jar.

Pas sa ram-se os anos, e as sis ti mos hoje a uma
trans for ma ção acen tu a da na edu ca ção de nos sas
cri an ças, que re ce bem um en si no de me lhor qua li da -
de. Há in clu si ve mais aces so a es sas cri an ças, es te -
jam elas em qual quer rin cão des te imen so País.

O pro gra ma de bus car as cri an ças na fa zen da
ou na co mu ni da de ru ral e trans por tá-las até as ci da -
des, dis tri bu in do-as em clas ses ade qua das, onde en-
con tram um ou tro gru po de cri an ças com ní vel de co-
nhe ci men to com pa tí vel e sem pre com a pre sen ça de
um pro fes sor de vi da men te qua li fi ca do, deu cer to.
Obser va mos que o ní vel de qua li fi ca ção e de in for ma -
ção das nos sas cri an ças me lho rou bas tan te.

O Bra sil deu um sal to de qua li da de no en si no,
Sr. Pre si den te. Um dia não mu i to dis tan te, che ga re -
mos a ofe re cer a qual quer cri an ça bra si le i ra, tan to as
que mo ram nas ci da des mais ri cas dos Esta dos mais
de sen vol vi dos quan to as que vi vem no meio ru ral de
um Esta do sem in fra-estrutura, o mes mo ní vel de en-
si no e de edu ca ção.

Sr. Pre si den te, re pi to: esse pro gra ma de bus car
a cri an ça no meio em que vive e tra zê-la para a co mu -
ni da de, para a sede do Mu ni cí pio, trou xe a es pe ran ça
da uni ver sa li za ção do en si no para o povo bra si le i ro.
Obvi a men te, isso im põe aos Esta dos e Mu ni cí pi os
um grau ele va do de di fi cul da des, por que, para bus car
essa cri an ça no meio em que vive, há um cus to. Po de -
mos ver alu nos sen do trans por ta dos, às ve zes, de for-
ma ir re gu lar, em ve í cu lo ina de qua do, ora em ve í cu lo
de trans por te de car ga, ora em ca mi nhões ou ca mi -
nho ne tes, e até mes mo em ve í cu los pou co re co men -
da dos para o trans por te de pes so as. Mas nes ses ve í -
cu los ir re gu la res, es tão sen do trans por ta das cri an ças 
que se rão o fu tu ro des te País, com a fi na li da de de
lhes ofe re cer um en si no qua li fi ca do!

Sr. Pre si den te, es ses ve í cu los ina de qua dos são
uti li za dos jus ta men te por que, na gran de ma i o ria das
co mu ni da des de in fra-estrutura ru ral des te País, as
es tra das vi ci na is não ofe re cem con di ção de trá fe go
para um ve í cu lo mais ade qua do. Mes mo sen do le va -
das para a es co la em car ro ce ri as de ca mi nho ne tes,
os alu nos es tam pam na face a enor me ale gria de es-

ta rem ten do opor tu ni da de de ob ter um en si no mais
bem qua li fi ca do.

Mas eis que, para a pre o cu pa ção dos nos sos
Pre fe i tos e Go ver na do res de Esta dos, o Pro je to de
Lei nº 4, de 2002, que tra mi ta nes ta Casa, exi me o
Go ver no Fe de ral da par ti ci pa ção nes se es for ço da
aqui si ção do trans por te das cri an ças para as es co las.

Pre o cu pa-me, Sr. Pre si den te, que esse pro je to
es te ja tra mi tan do na Casa em re gi me de ur gên cia ur-
gen tís si ma. Se se tra tas se de um pro je to para me lho -
rar as es tra das vi ci na is, para ofe re cer con di ções mais
ade qua das de trans por te des sas cri an ças, es ta ría -
mos exul tan tes e ale gres. Mas é jus ta men te o con trá -
rio. Não se fala no me lho ra men to das es tra das e mu i -
to me nos se ques ti o na o me lho ra men to dos ve í cu los
que trans por tam as nos sas cri an ças. Por tan to, Sr.
Pre si den te, gos ta ria de re gis trar, nes ta tar de, a nos sa
pre o cu pa ção, as sim como a dos Go ver na do res do
meu Esta do e do de Go iás, Mar co ni Pe ril lo, além de
ou tros, com a pos sí vel apro va ção do pro je to de lei
que ex clu i rá a União des se es for ço con jun to que de-
ve mos to dos fa zer – e a so ci e da de o apóia e o apro va
– para que pos sa mos ofe re cer um en si no de qua li da -
de a to das as cri an ças bra si le i ras, não im por tan do
sua cor, seu cre do, sua raça e mu i to me nos o lo cal
onde mo ram. 

Por isso, Sr. Pre si den te, ape lo aos no bres Pa res
des ta Casa para que este Pro je to não seja dis cu ti do
com a ur gên cia pro pos ta a fim de que pos sa mos bus-
car al ter na ti vas que ve nham a aten der aos re cla mos
na ci o na is de pro por ci o nar con tri bu i ção mais efe ti va
para a edu ca ção do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – 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, apro ve i to a tar de
de hoje, mo ti va do até pela for ma como esta Casa
está se com por tan do, para dis cu tir a de ci são do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral com re la ção à ver ti ca li za ção
das ele i ções de 2002.

Há pou co, o Se na dor José Fo ga ça le van tou a
pre mis sa – de ve rá ser in clu í da em pa u ta na pró xi ma
se ma na – da dis cus são e vo ta ção do de cre to le gis la ti -
vo so bre as ele i ções de 2002. O de cre to é in cons ti tu -
ci o nal? Essa é a for ma pela qual os Con gres sis tas
vão dis cu tir e ques ti o nar a de ci são do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral? Ou, ao con trá rio, o que foi de ci di do on-
tem já é um fato con su ma do e te mos de ace i tá-lo, tra-
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ba lhan do com a hi pó te se de que, para as pró xi mas
ele i ções, va le rá a de ci são da qui de Bra sí lia? Re fi -
ro-me à Bra sí lia por que aqui es tão as se des das Exe-
cu ti vas Na ci o na is dos di ver sos Par ti dos, por que da-
qui são fe i tas as co li ga ções e aqui se de ci dem as can-
di da tu ras. Na gran de ma i o ria dos Esta dos, tam bém é
a Exe cu ti va Na ci o nal dos par ti dos que de ci de quem
se rão seus can di da tos e que co li ga ções se rão fe i tas.

Con si de ro opor tu na a dis cus são des se as sun to
nes ta tar de, uma vez que va mos vo tar o pro je to de de-
cre to le gis la ti vo de au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, Lí der do PMDB nes ta Casa. Se gun do o que pude
ava li ar nos úl ti mos dias, esse pro je to de lei será apro-
va do por esta Casa, mes mo sem a con cor dân cia de
al guns par ti dos A ma i o ria des ta Casa se ma ni fes ta fa-
vo ra vel men te à apro va ção do pro je to do Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros. Ca u sa-me es pé cie a ne ces si da de de
ain da se dis cu tir e vo tar esse pro je to. Com a de ci são
de on tem do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, pas so a du vi -
dar se re al men te esse pro je to ain da é im por tan te, até
por que pode ser le van ta da sua in cons ti tu ci o na li da de.
É pro vá vel que dêem en tra da em uma ação di re ta de
incons ti tu ci o na li da de (Adin) com re la ção a esse pro je -
to de de cre to le gis la ti vo. Essa é mi nha pre o cu pa ção.

Co lo que mo-nos di an te de um gra ve di le ma: a
dis pu ta do Po der Le gis la ti vo com o Po der Ju di ciá rio.
Afi nal de con tas, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral re pre -
sen ta o Po der Ju di ciá rio no que se re fe re à le gis la ção
das ele i ções. E nós re pre sen ta mos o Po der Le gis la ti -
vo na Casa de re pre sen ta ção fe de ra ti va, que é o Se-
na do Fe de ral.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Ouço o
apar te do Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB, nes ta Casa.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se-
na dor Luiz Otá vio, ini ci al men te, cum pri men to V. Exª
por dar ao Se na do Fe de ral a opor tu ni da de de dis cu tir
hoje este mo men to so as sun to, que tem sido dis cu ti do 
de for ma ex ci ta da por mu i tos in te res sa dos. De cer ta
ma ne i ra, V. Exª está con tri bu in do para co lo car as co i -
sas em seus lu ga res. De se jo ape nas pon de rar, em re-
la ção a esse as sun to, por in ter mé dio de V. Exª – pe-
gan do uma ca ro na em seu dis cur so – que tal vez o
fato de ha ver in te res ses con tra ri a dos, mu i tas ve zes,
faz com que as pes so as per cam a cla re za na ob ser -
va ção das co i sas. Veja bem, tudo que se dis cu te é
que o TSE ino vou as re gras. O TSE, em pri me i ro lu-
gar, se ob ser var mos bem, não cri ou nem es ta be le ceu 
re gra ne nhu ma. Exis te uma le gis la ção ele i to ral que já

es ta va em vi gor an tes da ele i ção de 1998. Há um dis-
po si ti vo na lei ele i to ral que sus ci tou uma dú vi da. Só
que essa dú vi da não ha via sido sus ci ta da an tes. Nin-
guém ti nha pres ta do aten ção ou a con du ção do as-
sun to não ti nha con tra ri a do in te res ses de nin guém. E
a ver da de é que sus ci tou uma dú vi da, e quem ti nha a
dú vi da – que era o De pu ta do Miro Te i xe i ra, na com pa -
nhia de mais três ou tros De pu ta dos do PDT –, fez
uma con sul ta ao TSE, qua se como se dis ses se: ”O
que é que quer di zer isto que está es cri to aqui?“ O
TSE, en tão, dis cu tiu o as sun to e res pon deu. Na opi-
nião da ma i o ria dos Mi nis tros do TSE, isto quer di zer
tal, tal, tal e tal co i sa. Foi tudo que o TSE fez: in ter pre -
tar, es cla re cer qua is são os pro ce di men tos que a lei
em vi gor exi ge que se jam cum pri dos. Do mes mo
modo, em re la ção às de ci sões de on tem, não hou ve
qual quer al te ra ção. O TSE ha via dito, em res pos ta à
con sul ta do De pu ta do Miro Te i xe i ra, que os par ti dos,
nos Esta dos, só po dem co li gar-se den tro das co li ga -
ções com aque les par ti dos que apói am o mes mo can-
di da to em âm bi to fe de ral, ou seja, que in te grem uma
co li ga ção que seja si mé tri ca com a de les. Isso sus ci -
tou al gu mas dú vi das, fo ram fe i tas al gu mas con sul tas,
uma de las por mim. Eu ti nha dú vi da. Por quê? Por que
um par ti do pode não apo i ar can di da to ne nhum à Pre-
sidên cia da Re pú bli ca. Não apo i an do can di da to ne-
nhum, esse par ti do pode se co li gar com os que
apói am? Fiz essa per gun ta. Um Pre si den te da Re pú -
bli ca pode ser apo i a do por uma co li ga ção de cin co,
seis par ti dos? Essa co li ga ção, nos Esta dos, pode di-
vi dir-se em duas para dis pu tar en tre si a ele i ção, man-
ten do to dos os par ti dos de seu apo io ao can di da to a
Pre si den te? Na ver da de, es sas são per gun tas no vas
que fo ram fe i tas ao TSE em vir tu de da ex pli ci ta ção de
re gras que já exis ti am. Não sou ju ris ta, não te nho au-
to ri da de para emi tir opi nião so bre ques tão de na tu re -
za ju rí di ca, mas não vejo como se pos sa di zer que o
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral em nos so País, na hora em
que é cha ma do a es cla re cer uma dú vi da de in ter pre -
ta ção da le gis la ção ele i to ral, co me teu uma in cons ti tu -
ci o na li da de ou al gum tipo de aber ra ção, que es ta be -
le ceu, ge rou, cri ou nor mas no vas. Na ver da de, não
cri ou nor ma ne nhu ma. Ape nas dis se que isso só
pode ser fe i to des sa ma ne i ra por que é o que está es-
cri to na lei. Só para con clu ir, já que es tou me alo gan -
do de ma is e não pos so per tur bar o dis cur so de V. Exª,
que é meu com pa nhe i ro de Ban ca da, um dos mais
que ri dos e atu an tes da Ban ca da que te nho a hon ra
de li de rar, sin ce ra men te, en ten do que nós, aqui no
Se na do, pre ci sá va mos en ca rar essa idéia de in ter fe rir 
nes se pro ces so com pru dên cia, que é uma co i sa
mais pa re ci da com o Se na do. Esta Casa é uma ins ti -
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tu i ção his to ri ca men te vis ta como se con fun dis se com
o Se na do o pa pel de po der mo de ra dor. Não é o Se na -
do que po de ria, numa hora em que há in te res ses con-
cre tos con tra ri a dos nos Esta dos A ou B, cor rer o ris co 
de to mar uma de ci são que vai anu lar a de ci são de um
Tri bu nal Su pe ri or, ex pon do-se a que ama nhã o pró-
prio Po der Ju di ciá rio anu le al gu ma de ci são do Se na -
do. Pen so que não dis cu ti mos de vi da men te esse as-
sun to. Se na dor Luiz Otá vio, dis cu tiu-se tan ta co i sa
aqui no Se na do, re a li za ram-se au diên ci as pú bli cas,
con vo ca ram-se es pe ci a lis tas, re u ni ram-se téc ni cos
para es cla re cer os Se na do res, mas um as sun to como
esse era pre ci so ser tra ta do em re gi me de ur gên cia,
en trar de ma nhã e sair de tar de, re sol ver tudo nas car-
re i ras, sem que re cor rês se mos à ex pe riên cia, ao co-
nhe ci men to de pes so as que li dam nor mal men te com
essa ma té ria. Te nho mu i to re ce io de que o Se na do
es te ja ca mi nhan do para pi sar uma cas ca ba na na e
para fa zer um pa pe lão nes sa his tó ria toda. Por que,
sin ce ra men te, não acre di to que ju ris tas da res pon sa -
bi li da de dos que in te gram o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral 
vão to mar, numa se ma na, uma de ci são que ar ra nha a
Cons ti tu i ção, as leis do País e, três se ma nas de po is,
fa zer a mes ma co i sa. Por tan to, con gra tu lo-me com V.
Exª por tra zer o as sun to ao de ba te e per mi tir que a
dis cus são se am plie den tro do Se na do Fe de ral. Peço
des cul pas por ter me alon ga do.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Ao
con trá rio, Se na dor Ge ral do Melo, sou eu quem agra-
de ço a V. Exª pelo apar te, o qual in si ro em meu pro-
nun ci a men to. Re a fir mo que, re al men te, o Se na do Fe-
de ral pre ci sa ter uma po si ção das mais cla ras e pon-
de ra das, como a que V. Exª co lo ca. Mas es ta mos em
um im pas se, até por que o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo de au to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros já está na
pa u ta de vo ta ção do Ple ná rio, o que de ve rá acon te -
cer, pro va vel men te, na pró xi ma se ma na. Se esse pro-
je to for co lo ca do em pa u ta, o meu sen ti men to é o de
que será apro va do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Ou vi -
rei, com o ma i or pra zer, o Se na dor Ro ber to Re quião,
do PMDB do Pa ra ná.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Luiz Otá vio, con si de ro ex tre ma men te opor tu na a
ques tão que V. Exª abor da. Mo dus in re bus, re co -
men dam as vo zes da ex pe riên cia, mas não pre ci sa -
mos de mo de ra ção na co i sa; pre ci sa mos é de uma
ati tu de de fi ni ti va a res pe i to dis so. Ouvi o ilus tre Lí der
do PSDB fa lar da in fa li bi li da de do Ju di ciá rio, que ja-
ma is co me te ria a ir res pon sa bi li da de de jul gar algo ao

ar re pio da lei. Mas a lei da ele i ção pas sa da é a mes-
ma lei que rege o pro ces so ele i to ral des te ano. Se res-
pon sá vel é o TSE ao re gu la men tar a ver ti ca li za ção da
for ma em que o fez, ir res pon sá vel terá sido na ele i ção 
pas sa da. Essa ati tu de não tem pé nem ca be ça. Leio
no re le a se do pró prio Se na do que o Se na dor José
Fo ga ça con si de rou o pro ces so uma ver da de i ra mi xór -
dia, e é as sim mes mo, não há ló gi ca in ter na na ma ne -
i ra de agir do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Se há uma
cer ta ló gi ca na tese da ver ti ca li za ção, que ape nas é
iló gi ca por ter sido fe i ta sem lei e no meio de um pro-
ces so em an da men to, há fal ta ab so lu ta de ra ci o na li -
da de na li be ra ção, nas co li ga ções nos Esta dos.
Então, es ta be le ce-se a ver ti ca li za ção na Re pú bli ca e
a sa la da ge ral nas uni da des fe de ra ti vas. Não há sen ti -
do, a emen da saiu pior do que o so ne to. A emen da
pode aco mo dar al guns in te res ses, mas não tem nada
com a ra ci o na li da de que deve pre si dir uma nor ma es-
ta be le ci da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. O Tri bu nal, 
sem a me nor som bra de dú vi da, ex tra po lou sua com-
pe tên cia, le gis lou à re ve lia do Se na do, ul tra pas sou
sua ju ris di ção. E se ria, sim, de bom al vi tre que o Con-
gres so Na ci o nal, por de cre to le gis la ti vo, aca bas se
com essa me di da, res ta be le cen do o sta tus quo ante.
E aque la re u nião re co men da da pelo Se na dor Ge ral -
do Melo de ve ria co me çar no dia se guin te, com o TSE,
para va ler para as pró xi mas ele i ções. Não se re ti ra o
go le i ro no meio de uma par ti da, por que ele é fun da -
men tal para um jogo de fu te bol. Não se al te ra a re gra
de um jogo em an da men to. Foi uma bo ba gem a me di -
da do Tri bu nal. Ela é ir ra ci o nal, não tem sen ti do. Ela
pre ju di ca o País, de sa cre di ta a Jus ti ça. Já dis se que
me sin to ab so lu ta men te in se gu ro. Há a fa mo sa urna
ele trô ni ca, cujo aper fe i ço a men to fi cou para a ou tra
ele i ção, de po is des ta. Não ha ve rá im pres so ra. Ago ra,
ocor rem es sas mu dan ças abrup tas nas co li ga ções
par ti dá ri as. O que se pre ten de com isso? Nós te mos
a Abin, que é dona do sis te ma crip to grá fi co da urna
ele trô ni ca. A Abin é o an ti go SNI. De re pen te, al guém
me diz: nin guém guar da rá com mais se gu ran ça o có-
di go das ur nas do que a Abin. Eu me lem bro da que le
jor na lis ta Ba um gar ten, que foi as sas si na do no Rio de
Ja ne i ro. Tal vez ele não ti ves se a mes ma opi nião so-
bre o SNI, o an ti go. Não, acre di to que, hoje, o SNI do
sim pá ti co Ge ne ral Car do so – às ve zes meio tra pa -
lhão, mas sem pre sim pá ti co – se de di cas se a es sas
bar ba ri da des. Mas nós es ta mos ven do uma sa la da
mis ta no pro ces so ele i to ral bra si le i ro. Esta va na hora
de o Se na do da Re pú bli ca di zer ”não“ a isso tudo, re-
co men dar ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral mo dus in re-
bus, que con te nham a sua cri a ti vi da de. Alguns Mi nis -
tros po dem até ser le gis la do res no fu tu ro – uns o fo-
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ram no pas sa do –, mas para isso, an tes é pre ci so a
de sin com pa ti bi li za ção, de po is o in gres so em um par-
ti do e a sub mis são ao voto po pu lar. Não se le gis la dos
Tri bu na is, e não se jul ga do Se na do da Re pú bli ca e da
Câ ma ra Fe de ral, a não ser em al gu mas ex ce ções es-
ta be le ci das com cla re za pela le gis la ção, por exem plo, 
a cas sa ção do Pre si den te da Re pú bli ca, a par tir do
Con gres so. Va mos co lo car as co i sas nos seus de vi -
dos lu ga res. É uma bo ba gem essa ver ti ca li za ção, que
tira a con fi an ça no pro ces so ele i to ral. Aon de eu vou,
no me nor Mu ni cí pio do Pa ra ná, o co men tá rio é este: o
Tri bu nal está que ren do ”pas sar o ta pe tão“ no pro ces -
so ele i to ral bra si le i ro. Tal vez isso nem seja ver da de;
tal vez a es sên cia da tra pa lha da seja re al men te a ir ra -
ci o na li da de e a fal ta de cu i da do na to ma da des sa me-
di da, que se quer é uma re so lu ção, mas a res pos ta a
uma con sul ta. Não vai bem o Tri bu nal. Eu, por exem-
plo, fiz uma con sul ta há al gum tem po. Acho ri go ro sa e
ab so lu ta men te in cons ti tu ci o nal a can di da tu ra nata,
por que es ta be le ce um pri vi lé gio para can di da tos ele i -
tos an te ri or men te, em re la ção a ou tros fi li a dos do
par ti do. Já há um pa re cer do Pro cu ra dor Ge ral do
Brin de i ro, que apóia a mi nha tese e trans for ma mi nha
con sul ta numa ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de.
Mas, pelo je i to, não vão vo tar isso tam bém. Isso vai
ser vo ta do para a pró xi ma ele i ção, ou tal vez vo tem
de po is das con ven ções. Enfim, o nos so com pa nhe i ro
Nel son Jo bim está cri an do uma gran de con fu são no
pro ces so ele i to ral bra si le i ro. E isso não é bom nem
para a Jus ti ça, nem para o pro ces so ele i to ral e mu i to
me nos para o Con gres so Na ci onal, que está sen do
atro pe la do vá ri as ve zes, de di ver sas for mas.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra-
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ro ber to Re quião, e
ouço o Se na dor José Fo ga ça, do PPS do Rio Gran de
do Sul, até por que foi S. Exª que, hoje, bri lhan te men -
te, ini ci ou os tra ba lhos, tra zen do a to dos nós o iní cio
des ta dis cus são.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª. Re al men te, fi quei es tu pe fa to com a
de ci são to ma da on tem pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral. Cre io, Se na dor Luiz Otá vio, que ela en tra em fran-
ca e to tal con tra di ção com a pri me i ra de ci são do TSE.
O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ale gou, na sua pri me i ra
de ci são, o de se jo de uni for mi da de po lí ti ca, de es ta be -
le cer co e rên cia en tre os par ti dos, de ins ti tu ir um per fil
na ci o nal para os par ti dos po lí ti cos. Na de ci são se-
guin te, o Tri bu nal re sol ve que, se um par ti do não ti ver
um can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, po de rá ter
27 ti pos di fe ren tes de co li ga ção em cada uma das

Uni da des da Fe de ra ção, em cada um dos Esta dos
bra si le i ros e do Dis tri to Fe de ral. Então, na ver da de,
qual é, de fato, o ver da de i ro efe i to, qual é o re sul ta do
con cre to des ta de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral? O re sul ta do con cre to é que, na ver da de, o que
vale den tro da po lí ti ca do sis te ma par ti dá rio bra si le i ro
é o po der das cú pu las. Qu an do as cú pu las de ci dem,
os 27 Esta dos bra si le i ros têm que se ajo e lhar pe ran te 
elas. Em cada Uni da de da Fe de ra ção, tem que ser
obe de ci do aqui lo que vier do co man do de cima. O po-
der lo ca li za do em Bra sí lia é au to ri tá rio e in con tras tá -
vel em re la ção às his tó ri as, à vida, à na tu re za e às ca-
rac te rís ti cas po lí ti cas de cada Esta do da Fe de ra ção.
No en tan to, veja V. Exª, se um Par ti do não ti ver can di -
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, po de rá fa zer as
mais di ver sas, as mais dis tin tas, as mais au tô no mas
pos sí ve is co li ga ções em cada Esta do. Isso vai pro du -
zir, em ter mos na ci o na is, uma ban ca da de De pu ta dos 
com ple ta men te in co e ren te, que não tem ne nhum per-
fil co mum, ne nhum tra ço de uni for mi da de; vai pro du -
zir uma ban ca da fe de ral cu jos vín cu los são ab so lu ta -
men te tê nu es, frá ge is, sem ne nhum sen ti do de uni da -
de e de co e rên cia po lí ti ca. Quer di zer, o Tri bu nal
Superi or Ele i to ral, re al men te, com essa, ”saiu pela li-
nha de fun do“, Se na dor Luiz Otá vio. Mu i to obri ga do
a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra-
de ço a V. Exª, Se na dor José Fo ga ça.

Sr. Pre si den te, V. Exª está avi san do-me do tér-
mi no do tem po, a luz está ace sa há al gum tem po, mas
per mi ta-me con clu ir o pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re co -
nhe ço que V. Exª usou mu i to pou co do seu tem po,
mas os apar tes con ce di dos se gu ra men te en ri que ce -
ram seu pro nun ci a men to. A Mesa, por tan to, con ce -
de-lhe mais cin co mi nu tos para con clu ir seu dis cur so.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Com cer te za o apar te dos Srs. Se na do res, além
de en ri que cer o meu pro nun ci a men to des ta tar de,
res pon de às per gun tas da que les que nos as sis tem
pela TV Se na do Fe de ral, nas gran des ci da des, nas
ca pi ta is e no in te ri or dos Esta dos. Ele i ção é como
Copa do Mun do: quan do está dis tan te, nin guém fala
ou dá pal pi te; quan do vai apro xi man do, apa re ce téc ni -
co de to dos os ti pos, pal pi te i ros e pes so as que re al -
men te se in te res sam pelo as sun to, pro vo can do li ga -
ções te le fô ni cas, te le gra mas, e-mails, to dos que ren -
do sa ber o re sul ta do no seu Esta do, por que o que
ocor rer nas ele i ções de 2002 re pe tir-se-á pro va vel -
men te em 2004 nas ele i ções mu ni ci pa is. 
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O País todo co me ça a mo bi li zar-se e a in te res -
sar-se, e as pes so as co me çam a dis cu tir o que ocor re -
rá nas ele i ções de 6 de ou tu bro de 2002. Ha ve rá ele i -
ção para Pre si den te da Re pú bli ca, Vi ce-Presidente,
Go ver na dor de Esta do, Vi ce-Governador, dois Se na -
do res por Esta do bem como De pu ta dos Fe de ra is e
Esta du a is. Com isso, pro va vel men te será mu da da
toda a ca de ia de co man do do País, des de o Pre si -
dente da Re pú bli ca até o Pre si den te das Assem bléi as
Le gis la ti vas na ma i o ria dos Esta dos, na Câ ma ra Fe de ral,
no Se na do Fe de ral, no Con gres so Na ci o nal e no go-
ver no de to dos os 27 Esta dos da Fe de ra ção. Ha ve rá
uma mu dan ça to tal na con du ção dos des ti nos do
País, na for ma de se go ver nar e de tra tar os as sun tos
que são do in te res se de toda a po pu la ção.

Sou do PPB, e como o meu Par ti do de ci diu, pela
Exe cu ti va Na ci o nal, que não apre sen ta re mos can di -
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca – o Mi nis tro Pra ti ni
de Mo ra is ain da on tem anun ci ou a sua de sis tên cia de
con cor rer à can di da tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca
e per ma ne ce rá no Mi nis té rio da Agri cul tu ra –, te re -
mos, as sim, uma con di ção ím par para co li gar mos nos
27 Esta dos da for ma que o Par ti do dis cu tir e de ci dir. O
nos so Par ti do não terá esse pro ble ma. Por tan to, sin-
to-me mu i to à von ta de para tra zer o tema à dis cus são
nes ta tar de.

Te nho sido con sul ta do e pro vo ca do, e há mu i tos
pal pi tes. Ain da há pou co, ouvi fa lar que o PMDB, pro-
va vel men te, não apre sen ta rá can di da to à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Há pou co, o Se na dor Ma gui to Vi le -
la, uma li de ran ça im por tan te do PMDB nes ta Casa,
foi para São Pa u lo gra var a sua par ti ci pa ção no pro-
gra ma do jor na lis ta Bo ris Ca soy, Pas san do a Lim po.
Dis cu te-se a pos si bi li da de de o PMDB, de po is des sa
de ci são do TSE, não apre sen tar can di da tu ra à Vi-
ce-Presidência na cha pa do PSDB.

Sr. Pre si den te, pode ha ver uma gran de e acen-
tu a da mu dan ça no que se re fe re aos bas ti do res que
co me çam a fun ci o nar de po is da de ci são do TSE, e
esta Casa, com cer te za, na pró xi ma se ma na, vol ta rá
a dis cu tir com mu i ta ên fa se e base as ele i ções de
2002.

Mu i to obri ga do pela aten ção dis pen sa da.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio o
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son
Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor 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. Sem re vi são do ora dor.) –
Todo Con gres so, toda ins ti tu i ção le gis la ti va, Se na dor
Edi son Lo bão, tem o seu fol clo re, o seu ane do tá rio.
Ocu po a tri bu na nes te mo men to para en ri que cer o
ane do tá rio do Se na do da Re pú bli ca.

Ontem, des mo bi li za do o Con gres so, sem o meu
co nhe ci men to pela au sên cia da pa u ta, vim do Pa ra ná 
para Bra sí lia para exer cer o nos so tra ba lho de cada
dia. Sur pre en di-me por uma re u nião ex tra or di ná ria da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia no
mes mo ho rá rio da re u nião da Co mis são do Mer co sul, 
que pre si do. Des mo bi li za da a Co mis são do Mer co sul, 
fui para a re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia. Para mi nha sur pre sa, após o iní cio da
re u nião, dois Se na do res pe di ram in ver são de pa u ta.
Do 43º lu gar em que se en con tra va ador me ci do, o
pro je to que tra ta da par ti ci pa ção es tran ge i ra nas te le -
vi sões na ci o na is e nas re des de co mu ni ca ção ten dia
a des lo car-se para o pri me i ro lu gar. Fi quei es tar re ci -
do, por que es tou dis cu tin do o pro je to com pes so as li-
ga das ao se tor e ao mo vi men to na ci o na lis ta, pois pre-
o cu pa-me mu i to a en tre ga do con te ú do das te le vi -
sões a in te res ses que não se jam os na ci o na is, em
fun ção da cons tru ção do nos so pro ces so cul tu ral e ci-
vi li za tó rio. Gos ta ria de es tu dar o as sun to com mais
cal ma.

Não ha via quo rum na re u nião da Co mis são.
Ha via as si na tu ras su fi ci en tes, mas, na ver da de, os
Par la men ta res não es ta vam pre sen tes. Re sol vi que
fa ria um es for ço a fim de que o pro je to fos se dis cu ti do
mais pro fun da men te e pedi ve ri fi ca ção de vo ta ção no
mo men to em que se re cla ma va a in ver são de pa u ta.
Não hou ve re u nião, Sr. Pre si den te Edi son Lo bão, por-
que os Se na do res não ha vi am com pa re ci do em nú-
me ro su fi ci en te para que a Co mis são de li be ras se.
Ha via nú me ro su fi ci en te de as si na tu ras, mas não ha-
via nú me ro su fi ci en te de Se na do res.

Ve ri fi quei, na que le mo men to, que um ou tro pro-
je to tam bém pas sa va a ser dis cu ti do. Era o pro je to
que es ta be le cia um novo pla no de car gos e sa lá ri os
para os fun ci o ná ri os do Se na do Fe de ral. Os fun ci o ná -
ri os do meu ga bi ne te já me ha vi am pe di do apo io, eu
já ha via re ce bi do a ín te gra do pro je to e con fes so que
não ha via tido tem po de lê-lo in te gral men te. Mas a mi-
nha ten dên cia era vo tar fa vo ra vel men te no mo men to
em que, numa re u nião or di ná ria, ele fos se pos to em
dis cus são e vo ta ção. Mas, não ocor ren do a re u nião,
em fun ção da fal ta de quo rum, evi den te men te ca í -
ram to dos os pro je tos, que fi ca ram para ou tra re u nião.

Che guei em casa à no i te, abri meu cor re io ele-
trô ni co e ve ri fi quei um pro tes to ve e men te e de sa fo ra -
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do de um fun ci o ná rio do Se na do: ”O Se na dor Re-
quião, que de li be ra da men te der ru bou a vo ta ção do
Pla no de Car gos e Sa lá ri os do Se na do, vai ago ra pas-
sar as suas fé ri as em Cam bo riú, em seu apar ta men -
to“. Ga nhei, in clu si ve, um apar ta men to em Cam bo riú,
que não te nho.

Mas fi quei pe na li za do, por que o fun ci o ná rio di-
zia-me que es ta va pas san do fome. Fun ci o ná rio do
Se na do pas san do fome é mu i to sé rio! Ima gi nei que o
Car re i ro, nos so Se cre tá rio-Geral da Mesa, tam bém
não ti nha co mi da em casa. Sen do ele meu ami go,
como eu não sa bia dis so? Per ce bi que de ve ria to mar
uma pro vi dên cia! O que foi que fiz? Meu sono foi en-
tre cor ta do por pre o cu pa ções.

Hoje, de ma nhã, li guei para o Aga ci el, Di re -
tor-Geral do Se na do, com o nome do mis si vis ta, do
”e-ma i lis ta“, do ci da dão que uti li zou um cor re io ele-
trô ni co para di zer de sa fo ros a um Se na dor, de um
fun ci onário que es ta va a pon to de re ti rar os fi lhos da
es co la e que não tem como so bre vi ver. Eu dis se:
”Meu Deus, que ro ver exa ta men te o que fiz“! Lá es ta -
va a fo lha do Da vi zi nho, que me foi en tre gue pelo
Aga ci el, o Di re tor-Geral do Se na do. O Da vi zi nho, que
tra ba lha na Co mu ni ca ção, re al men te, tem um sa lá rio
mi se rá vel. Eu não sei como esse ra paz con se gue so-
bre vi ver e con si go en ten der a sua in dig na ção pela pa-
ra li sa ção da vo ta ção do pla no de car gos e sa lá ri os.
Ele ga nha R$5.775,00 bru to, R$4.200,00 ou
R$4.300,00 lí qui do, e esse ra paz não pode vi ver.

Gu ar da das as de vi das pro por ções, esse fun ci o -
ná rio, que me agre diu de sa fo ra da men te pela Inter net, 
ga nha mais do que um Se na dor, por que nós ga nha -
mos R$800,00 mais do que ele, no lí qui do, e man te -
mos uma casa na nos sa base e uma casa em Bra sí lia. 
Não acho que esse seja um sa lá rio ma ra vi lho so, mas
o fol clo re é que esse su je i to não tem mais nem idéia
de como vive o Bra sil e de quan to ga nham os tra ba -
lha do res. Qu an tos sa lá ri os mí ni mos com por tam
R$5.775,00 ou R$6.000,00, para ar re don dar? Trin ta?
Tal vez seja exa ta men te isso.

Ele me agre diu, me dis se de sa fo ro, e eu es tou
pe na li za do. Pen so que te mos que vo tar o Pla no de
Car gos e Sa lá ri os dos fun ci o ná ri os. A mi nha sim pa tia
pelo fun ci o na lis mo do Se na do e do Bra sil, que não
tem au men to há sete anos e meio, é mu i to gran de,
mas eu que ro di zer a esse te me rá rio e ir re fle ti do ra-
paz que, an tes de vo tar o Pla no de Car gos e Sa lá ri os,
eu que ro sa ber qual é o au men to que in ci de so bre o
seu gor do e nu tri do sa lá rio. Não con si go en ten der a
re vol ta des se ra paz com um sa lá rio ex tra or di ná rio
para a mé dia do sa lá rio bra si le i ro. É um jor na lis ta con-
cur sa do re cen te men te, num dos úl ti mos con cur sos,

que ga nha lí qui do qua se o que ga nha um Se na dor da
Re pú bli ca e que é ca paz, de uma for ma ir re fle ti da e ir-
res pon sá vel, agre dir quem res pon sa vel men te es ta va
pre o cu pa do com a vo ta ção da par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro. Para ele, não exis te ca pi tal es tran ge i ro,
não exis te Bra sil; ele está pre o cu pa do com seu sa lá -
rio. E o sa lá rio des se ra paz é 20, 30, 40, 100 ve zes
ma i or do que o sa lá rio dos fun ci o ná ri os ter ce i ri za dos
que es tão nos ele va do res, sen do ex plo ra dos por essa
es cra vi dão bran ca da fir ma que ex plo ra a
mão-de-obra ter ce i ri za da. Não te nho pena ne nhu ma
des se jor na lis ta ir re fle ti do e ir res pon sá vel! 

Va mos vo tar, sim, o Pla no de Car gos e Sa lá ri os,
mas de po is de sa ber o que re pre sen ta para cada ca-
te go ria e cada gru po. Pre o cu po-me mu i to mais, me ni -
no Davi, com o sa lá rio do as cen so ris ta de R$200,00
por mês do que com o seu sa lá rio de R$5.775,00,
com o qual diz es tar mor ren do de fome. Vai para o fol-
clo re do Se na do, mas deve ser vir para al gu ma co i sa.

Va mos me xer na es tru tu ra sa la ri al do Se na do,
sim, por que nin guém pode fi car nes se pro ces so in fla -
ci o ná rio com um sa lá rio con ge la do por sete anos. No
en tan to, va mos ve ri fi car com cu i da do a in ci dên cia em
cada fase do pro ces so; o que sig ni fi ca em re la ção ao
sa lá rio de cada um, por que re al men te me as sus ta a
pos si bi li da de de um ami go que ri do, como o Car re i ro,
es tar mor ren do de fome por res pon sa bi li da de mi nha.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, por vin te mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – 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, a Co mis são Mis ta
de Se gu ran ça Pú bli ca en con tra-se re u ni da, nes te mo-
men to, de ba ten do um tema que, sem dú vi da ne nhu ma,
re ves te-se da ma i or im por tân cia, uma vez que a cri mi -
na li da de cres ce de for ma avas sa la do ra em todo o País,
es pe ci al men te nos gran des cen tros ur ba ni za dos. 

A po pu la ção bra si le i ra não pode aguar dar, dos
tra ba lhos des sa CPI, a so lu ção de fi ni ti va de to dos os
pro ble mas de se gu ran ça em nos so País. As ca u sas
do cres ci men to da cri mi na li da de são as mais va ri a -
das: vão des de a fal ta de opor tu ni da des para que se
te nha uma vida dig na, algo a que são sub me ti dos mi-
lha res de bra si le i ros, até a ine fi ciên cia do Po der Pú bli -
co no com ba te à vi o lên cia.

Não acre di to que ape nas a le gis la ção pos sa
con ter o pro ces so de cres ci men to da cri mi na li da de no
País. Mas, sem dú vi da, o Con gres so Na ci o nal es ta va
de ven do à so ci e da de uma ação mais in te li gen te,
mais com pe ten te, que nos per mi ta ofe re cer le gis la -
ção com pa tí vel com a re a li da de que vi ve mos. É bom
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que se diga que só a le gis la ção não so lu ci o na rá o
pro ble ma gra vís si mo da cri mi na li da de cres cen te. Há
que se ado tar me di das de na tu re za ad mi nis tra ti va,
cons tan te men te ques ti o na das da tri bu na do Se na do
Fe de ral, como, por exem plo, o pou co in ves ti men to do
Go ver no no com ba te à cri mi na li da de; o Go ver no não
in ves te se quer o que es ta be le ce no Orça men to da
União.

Já se apre sen tou este nú me ro: o Go ver no te ria
in ves ti do ape nas 26% do pre vis to no Orça men to da
União no com ba te à cri mi na li da de no País. É cla ro,
esse per cen tu al é in sig ni fi can te. Tam bém não há uma
inte ra ção en tre os en tes da Fe de ra ção, nem uma in-
te gra ção das ações de sen vol vi das pelo Go ver no
Federal, pe los Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is, nem
mes mo uma in te gra ção en tre as Po lí ci as Mi li tar e Ci vil.

Essas são ques tões pre pon de ran tes, mas adu-
zo, sem dú vi da ne nhu ma, como fa tor fun da men tal
para con ter a cri mi na li da de no País, a au to ri da de go-
ver na men tal. Onde o Go ver no afrou xa, o ban di tis mo
fol ga – isso é no tó rio. Nos Esta dos em que a au to ri da -
de pú bli ca se im põe, há uma re du ção ex pres si va dos
ín di ces de cri mi na li da de. Onde a au to ri da de é con-
des cen den te, omis sa ou mes mo par tí ci pe, a cri mi na -
li da de cres ce as sus ta do ra men te. 

A CPI do Nar co trá fi co re ve lou que no Pa ra ná,
por exem plo, o cri me or ga ni za do es ta va in crus ta do na
es tru tu ra do po der es ta du al. Impor tan tes ser vi do res
pú bli cos do se tor de se gu ran ça pú bli ca es ta vam en-
vol vi dos com o cri me or ga ni za do; eram agen tes do
cri me e não agen tes de se gu ran ça a ser vi ço da po pu -
la ção. 

Con quis tar cre di bi li da de, re cu pe ran do o pres tí -
gio da po lí cia é, sem som bra de dú vi da, fun da men tal
para que se res ta be le ça um mí ni mo de se gu ran ça
nos Esta dos bra si le i ros. Cito o exem plo do Pa ra ná
por que meu Esta do tem apre sen ta do, la men ta vel -
men te, al guns fa tos de pri men tes, como o de po li ci a is
acu sa dos de te rem re ce bi do pro pi na para li ber tar um
dos se qües tra do res do Pre fe i to de San to André; ou tro 
fato re cen te foi o as sas si na to de um De pu ta do Esta-
du al, cri me até hoje in so lú vel. Des ta Casa, já su ge ri -
mos ao Mi nis té rio da Jus ti ça que atri bua à Po lí cia Fe-
de ral tam bém a in cum bên cia de in ves ti gar esse cri-
me, já que há a su po si ção de par ti ci pa ção po li ci al.

É cla ro que a le gis la ção in cum be à Po lí cia Esta-
du al esse tipo de in ves ti ga ção, mas, no caso, como há
essa sus pe i ta, re co men da-se a pre sen ça da Po lí cia
Fe de ral para o apro fun da men to das in ves ti ga ções a
fim de que a po pu la ção do Pa ra ná pos sa ob ter in for -
ma ções a res pe i to dos res pon sá ve is por esse cri me

para se rem pu ni dos ri go ro sa men te. Enfim, tra ta-se de
um po lí ti co, de al guém com no to ri e da de.

Por essa ra zão, a opi nião pú bli ca está aten ta ao
de sen vol vi men to do tra ba lho da po lí cia, aguar dan do
a elu ci da ção, por que não quer que esse cri me se tor-
ne mais um dos in so lú ve is na his tó ria da cri mi na li da -
de no nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, com pa re -
ço à tri bu na por ou tra ra zão: es tou en ca mi nhan do ao
Re la tor, De pu ta do Mo ro ni Tor gan, da Co mis são Mis ta 
do Con gres so Na ci o nal que ana li sa to das as pro pos -
tas exis ten tes na Casa ou en ca mi nha das pelo Po der
Exe cu ti vo para uma le gis la ção em fa vor de uma se gu -
ran ça pú bli ca com pa tí vel com as exi gên ci as da so ci e -
da de, um do cu men to com as prin ci pa is su ges tões re-
co lhi das pela CPI do Fu te bol. Elas di zem res pe i to à
vi o lên cia nos es tá di os de fu te bol no País e são ori un -
das, prin ci pal men te, do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do
de São Pa u lo, en ca mi nha das por um es pe ci a lis ta no
as sun to, o Pro mo tor de Jus ti ça Fer nan do Ca pez.

Entre es sas su ges tões es tão me di das re pres si -
vas de ca rá ter pe nal, me di das que di zem res pe i to ao
por te ile gal de arma bran ca, que di zem res pe i to a vias
de fato, ar re mes so ou co lo ca ção pe ri go sa, pro vo ca -
ção de tu mul to, con du ta in con ve ni en te, fal so alar ma,
por te de arma de fogo e ex plo si vo, e su ge re ain da me-
di das pre ven ti vas.

Sem dú vi da, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do -
res, o que se ve ri fi ca na ad mi nis tra ção dos es tá di os
de fu te bol ou na ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro é
mu i ta ir res pon sa bi li da de. Mu i tas ve zes se su je i ta o
pú bli co que com pa re ce a um es tá dio de fu te bol a ris-
cos ine vi tá ve is. Por exem plo, hoje a se le ção bra si le i ra
joga em For ta le za. O es tá dio onde jo ga rá a se le ção
bra si le i ra está em obras e há um vo lu me enor me de
ma te ri al de cons tru ção à dis po si ção da vi o lên cia. É
cla ro que não de se ja mos que isso ve nha a ocor rer, e
cer ta men te não ocor re rá. Tra ta-se de um jogo amis to -
so, é o se le ci o na do bra si le i ro que en fren ta rá uma se-
le ção do ex te ri or; não há, por tan to, con fli to en tre tor ci -
das ad ver sá ri as. Mas não cre io ser mu i to res pon sá vel 
per mi tir a re a li za ção de um jogo de fu te bol em um es-
tá dio em obras como ocor re rá hoje, com a pre sen ça
de um gran de pú bli co.

Esse é ape nas um exem plo do mo men to, que
re tra ta bem a ir res pon sa bi li da de com que se di ri ge o
fu te bol do nos so País, sem res pe i to ao ci da dão tor-
cedor. E é exa ta men te por essa ra zão que os es tá di os
aca bam fi can do va zi os. Há bra si le i ros que se re cu sam
a com pa re cer a um es pe tá cu lo em es tá di os do nos so
País, exa ta men te por que não que rem cor rer o ris co
da vi o lên cia, que é cons tan te.
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Há es pe tá cu los de pri men tes que nos as sus tam
e, por isso, mu i tos bra si le i ros se re cu sam a as sis tir
es pe tá cu los nos es tá di os de fu te bol.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, es sas
pro pos tas que fo ram en ca mi nha das à CPI do Fu te bol
es tão ago ra à dis po si ção da Co mis são Mis ta. Espe ra -
mos que elas pos sam ser ado ta das como le gis la ção
para co i bir os abu sos e ir res pon sa bi li da des, na es pe -
ran ça de que se pos sa re du zir os ín di ces de vi o lên cia
nos es tá di os de fu te bol no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs. e
Srs. Se na do res, esta é uma ses são de li be ra ti va or di -
ná ria. Po rém, por fal ta de quo rum para vo ta ção de
pro je tos, pros se gui re mos com a lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, a si tu a -
ção de ver da de i ra emer gên cia sa ni tá ria re pre sen ta da 
pela epi de mia de den gue que atu al men te as so la o
País, em es pe ci al o Esta do do Rio de Ja ne i ro, cons ti -
tui já mo ti vo de se ri ís si ma pre o cu pa ção para o con-
jun to da opi nião pú bli ca bra si le i ra. 

E não é para me nos. O qua dro é, de fato, ex tre -
ma men te pre o cu pan te. Nes te al vo re cer do sé cu lo XXI,
quando, sob tan tos as pec tos, a mo der ni da de afir-
ma-se em cada de ta lhe do nos so co ti di a no, a sa ú de
do povo bra si le i ro vê-se gra ve men te ame a ça da pelo
alas tra men to de uma mo lés tia que, vin te anos atrás,
sim ples men te não apre sen ta va re gis tros en tre nós.

É ina cre di tá vel que, com to dos os re cur sos da
ciên cia con tem po râ nea, com to das as fa ci li da des ofe-
re ci das pe los mo der nos me i os de co mu ni ca ção de
mas sa para se fa zer che gar à po pu la ção a in for ma -
ção per ti nen te quan to às for mas de se evi tar a dis se -
mi na ção das do en ças con ta gi o sas, es te ja mos re tro -
ce den do no que tan ge ao res guar do da in te gri da de fí-
si ca dos bra si le i ros. Este ja mos per mi tin do, por tan to,
o res sur gi men to de do en ças que há mu i to já não se
ve ri fi ca vam no Bra sil.

Mais do que isso, é de plo rá vel tes te mu nhar a
inér cia do Mi nis té rio da Sa ú de no que con cer ne à
ado ção das im pres cin dí ve is me di das de pre ven ção e
de con tro le des sas mo lés ti as. O caso da den gue é
exem plo pa ra dig má ti co des sa in cú ria em pre ve nir
que pe ri cli ta a sa ú de de mi lhões e mi lhões de bra si le i -
ros. E não se diga que a ne gli gên cia em agir de ri vou
da fal ta de aler tas, de avi sos quan to ao que es ta va
por ocor rer. Ao con trá rio, há 4 anos, em 1998, o País
vi veu a mais sé ria epi de mia de den gue de que se tem

no tí cia até hoje, como esta que es ta mos so fren do. Fo-
ram qua se 560 mil ca sos. Vê-se, por tan to, que, como
se não bas tas sem os aler tas dos es pe ci a lis tas, tam-
bém a pró pria evo lu ção do nú me ro de ca sos da do en -
ça evi den ci a va que me di das enér gi cas pre ci sa vam
ser ado ta das para evi tar a com ple ta per da de con tro le 
so bre as su ces si vas epi de mi as.

Eu mes mo, Sr. Pre si den te, no cum pri men to de
meus de ve res como Par la men tar, mas tam bém como
mé di co, re pe ti das ve zes cha mei a aten ção des te Ple-
ná rio e das au to ri da des do Po der Exe cu ti vo para a
ame a ça va que pa i ra va so bre a sa ú de do povo bra si le -
i ro. Nos pri me i ros me ses do ano 2000, apre sen tei re-
que ri men tos ao Ple ná rio e à Co mis são de Assun tos
So ci a is para que o en tão Mi nis tro da Sa ú de, Se na dor
José Ser ra, vi es se a esta Casa dar ex pli ca ções so bre
o agra va men to dos ín di ces de in ci dên cia, mor bi da de
e mor ta li da de da den gue e de ou tras do en ças. Fiz
tam bém uso des ta tri bu na em di ver sas opor tu ni da -
des, ten tan do con tri bu ir para que o pro ble ma re ce -
bes se a aten ção que lhe é de vi da. 

Com efe i to, an tes mes mo da gran de epi de mia
de 1998 e no âm bi to do pró prio Po der Exe cu ti vo, já
es ta va pre vis to o alas tra men to da mo lés tia.

O Bra sil che gou a lo grar, en tre as dé ca das de 20
e 50, a er ra di ca ção do mos qui to trans mis sor da den-
gue e da fe bre ama re la, o . O in se to re a pa re ceu na
dé ca da de 70 e, em 1986, ocor reu uma epi de mia. No-
vas epi de mi as, em 1991 e 1995, de i xa ram cla ro o ta-
ma nho da ame a ça.

Nes se con tex to, o pri me i ro Mi nis tro da Sa ú de do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o Dr. Adib
Ja te ne, ela bo rou o mais am bi ci o so pro je to con tem po -
râ neo con tra a den gue no País, o Pla no de Erra di ca -
ção do Mos qui to , for mal men te apro va do em re u nião
mi nis te ri al co or de na da pelo pró prio Pre si den te da
Re pú bli ca e lan ça do em ju nho de 1996, em so le ni da -
de no Pa lá cio do Pla nal to.

Me ses mais tar de, em no vem bro da que le ano,
às vés pe ras de de i xar o car go, o Dr. Ja te ne aler tou o
Pre si den te que era pre ci so im ple men tar o pla no apro-
va do e so le ne men te anun ci a do à po pu la ção. Tra ta -
va-se, como ex pli cou o Mi nis tro de mis si o ná rio, de
pro vi dên cia ne ces sá ria para que o Bra sil pu des se fi-
car se gu ro de que es ta ria li vre da den gue.

O pla no pre via gas tos na or dem de R$4,5 bi-
lhões ao lon go de três anos, a se rem in ves ti dos em
edu ca ção co mu ni tá ria, com ba te quí mi co ao mos qui to 
(apli ca ção de in se ti ci das) e, em des ta que, sa ne a -
men to, in ves ti men to no qual se ria apli ca da mais da
me ta de da que la ver ba. As ações en vol ve ri am oito Mi-
nis té ri os e in clu i ri am tam bém a vi gi lân cia de por tos,
de ae ro por tos e de fron te i ras, além da am pli a ção da
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es tru tu ra para o con tro le da do en ça, in clu si ve com a
cons tru ção de la bo ra tó ri os.

A ope ra ção con ta ria com uma mas sa de 60 mil
agen tes con tra ta dos e tre i na dos para com ba ter o
mos qui to e es ta ria sob a res pon sa bi li da de de uma se-
cre ta ria exe cu ti va su bor di na da di re ta men te ao Mi nis -
tro da Sa ú de. Esse pro gra ma foi apro va do pela Orga-
ni za ção Mun di al de Sa ú de – OMS – e teve o re co nhe -
ci men to dos go ver nos ame ri ca no e ca na den se.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1996,
oca sião em que o pla no do Mi nis tro Adib Ja te ne foi
apro va do, a den gue ain da po dia ser con tro la da. O
ano de 1996 ter mi nou com cer ca de 184 mil ca sos em
todo o País. A do en ça es ta va res tri ta a dois ti pos de
ví rus, o 1 e o 2. Con cen tra va-se em 17 das 27 Uni da -
des da Fe de ra ção. No en tan to, a esse pla no não foi
dado con ti nu i da de. Uma das pri me i ras de li be ra ções
do su ces sor do Dr. Adib Ja te ne no Mi nis té rio da Sa ú -
de, o en tão Mi nis tro Car los Albu quer que, foi su bor di -
nar o Pla no de Erra di ca ção do Mos qui to Ae des aegy-
pti ao De par ta men to de Ope ra ções da Fun da ção Na-
ci o nal de Sa ú de (Fu na sa), re du zin do as sim, de for ma
ex plí ci ta, sua re le vân cia na es tru tu ra ad mi nis tra ti va
do Mi nis té rio. Já em 1997, dos R$444 mi lhões que o
Orça men to da União pre via para o com ba te à den-
gue, fo ram gas tos ape nas R$248 mi lhões, ape sar da
nova ele va ção no nú me ro de ca sos da do en ça para
cer ca de 257 mil ca sos.

Foi essa ti bi e za no en fren ta men to do pro ble ma
que le vou à ex plo são da do en ça no ano se guin te,
1998, com o re gis tro de qua se 560 mil ca sos já men-
ci o nados. Em face des sa ace le ra da de te ri o ra ção do
qua dro, o mé di co sa ni ta ris ta Ja i me Ca la do, no me a do
pelo Dr. Adib Ja te ne para a Se cre ta ria Exe cu ti va do
pla no, pe diu de mis são. Antes de sair, con tu do, o Dr.
Ja i me Ca la do to mou cu i da do de de i xar por es cri to
uma nova ad ver tên cia so bre a gra vi da de do tema. Em
ofí cio en vi a do à en tão Pre si den te da Fu na sa, Srª Eli-
sa Vi an na Sá, de ta lhou em cin co pá gi nas suas pre o -
cu pa ções quan to à ma té ria. Em re su mo, dis se ele:

Caso não se to mem pro vi dên ci as ime-
di a tas, or ga ni za das e ade qua das, po de re -
mos vir a ter pro ble mas de con se qüên ci as
im pre vi sí ve is com re la ção a epi de mi as de
Den gue, de Den gue he mor rá gi co e à re ur -
ba ni za ção da Fe bre Ama re la.

Hoje, o Dr. Ja i me Ca la do dá seu de po i men to
con fir man do o his tó ri co de omis são e des ca so com a
den gue: ”Tudo já era pre vis to“, diz ele. E, se gun do ad-
ver te, ”o pior ain da não acon te ceu“, pois, con for me
suas pre vi sões, ”já es ta mos per to de uma epi de mia
de den gue he mor rá gi ca“. O sa ni ta ris ta ex pli ca que o
sur gi men to no Bra sil do tipo 3 da den gue au men ta de
for ma sig ni fi ca ti va essa pro ba bi li da de. Lem bra tam-

bém que na me di da em que o mos qui to da den gue é o
mes mo que trans mi te a fe bre ama re la ur ba na, er ra di -
ca da do Bra sil há seis dé ca das não se po dem cor rer
ris cos, por que ”se a fe bre vol tar“ – como aliás já vol tou 
em al guns lu ga res do País – ”será uma tra gé dia“.

Os es pe ci a lis tas con cor dam que, se o pla no do
Mi nis tro Adib Ja te ne ti ves se sido pos to em prá ti ca na-
que le mo men to, hoje a den gue já es ta ria sob con tro le.
Como afir ma Oswal do Fo rat ti ni, da Fa cul da de de Sa ú de 
Pú bli ca da Uni ver si da de de São Pa u lo, um dos con sul -
to res que con tri bu í ram para a ela bo ra ção do pla no, sua
im ple men ta ção ga ran ti ria a não ocor rên cia dos sur tos
que hoje es ta mos vi ven do. O pró prio Dr. Ja te ne de sa ba -
fa: ”Sa bía mos que ha ve ria den gue he mor rá gi ca e que
mor re ria gen te. Se o nos so pla no ti ves se sido im ple -
men ta do, a si tu a ção não es ta ria des se je i to“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi exa ta -
men te du ran te a epi de mia de 1998 que as su miu o Mi-
nis té rio da Sa ú de o Se na dor José Ser ra, anun ci an do
como seu ob je ti vo ime di a to o com ba te ao mos qui to
trans mis sor da mo lés tia. Com pa ran do o de sa fio a que
se pro pu nha com uma ”guer ra“, pro me teu que nela
tri un fa ri am as ”for ças da sa ú de“.

É irô ni co cons ta tar que, qua tro anos de cor ri dos,
no mo men to em que S. Exª de i xa o Mi nis té rio e re tor -
na a esta Casa para se de di car à sua cam pa nha à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, o País vive uma nova epi-
de mia que se anun cia ain da mais in si di o sa do que
aque la de quan do as su miu a Pas ta da Sa ú de. Em
con tras te com as pro mes sas de qua tro anos atrás de
vi tó ria na ”guer ra“ con tra a den gue, o que te mos de
con cre to é o re cru des ci men to da do en ça. E como já
ti ve mos opor tu ni da de de de mons trar, essa ex pan são
da den gue ocor re ape sar de inú me ros e re pe ti dos
aler tas. A ver da de é que, a par da ir res pon sa bi li da de
re pre sen ta da pelo aban do no do pro je to an ti den gue
de 1996, pela não con ti nu i da de das ações de com ba -
te ao mos qui to, o Mi nis té rio er rou, tam bém, ao dis-
pen sar pre ci pi ta da men te mi lha res de agen tes sa ni tá -
ri os, ao não cum prir a con ten to suas obri ga ções de
co or de na ção, uni for mi za ção e mo ni to ra men to das
ações con tra a do en ça.

Afi nal, ain da que ad mi ta mos que a er ra di ca ção da
en fer mi da de hoje seja con si de ra da qua se im pos sí vel,
não exis te a me nor dú vi da de que o seu al can ce pode
ser subs tan ci al men te re du zi do. Tan to é as sim que a ob-
ser va ção dos ci clos his tó ri cos de epi de mi as evi den ci am 
que a sua ocor rên cia sem pre sus ci ta o re vi go ra men to
de ações pre ven ti vas e a con se qüen te re du ção no nú-
me ro de ca sos. Foi as sim, por exem plo, quan do do sur-
to de 1998. Com as me di das ado ta das na que le ano, os
ca sos no ti fi ca dos ca í ram, no ano se guin te, em 63% fi-
can do aba i xo dos 210 mil ca sos no Bra sil todo.

Mas, como as pro vi dên ci as não ti ve ram con ti -
nu i da de, os nú me ros logo vol ta ram a cres cer. Isso é o
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que tem ocor ri do des de en tão. Em 2000, fo ram qua se
240 mil ca sos, um au men to de 14%. Em 2001, qua se
400 mil ca sos, au men to de 67% em re la ção ao ano
an te ri or. Em 2002, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, o nú-
me ro de ca sos no ti fi ca dos – pas mem, Srs. Se na do res 
– é 350% ma i or que no iní cio do ano pas sa do. Em
Per nam bu co, o ín di ce sal tou 130% e, em Mato Gros-
so do Sul, a ele va ção atin giu o pa ta mar as tro nô mi co
de 750%. Ape nas em ja ne i ro des te ano, fo ram no ti fi -
ca dos qua se 46 mil ca sos de den gue no País, ou seja,
em ape nas um mês, 41% a mais do que os 32,6 mil de
ja ne i ro de 2001. Em fe ve re i ro des te ano, o nú me ro de
mor tes de cor ren tes de den gue he mor rá gi ca em todo o
País che ga va a 25, bem pró xi mo das 28 mor tes ocor ri -
das ao lon go de todo o ano pas sa do. Com efe i to, uma
das ca rac te rís ti cas das epi de mi as mais re cen tes é que
elas se vêm mos tran do mais le ta is, mais mor ta is do que
as an te ri o res. Em 2001, fo ram re gis tra dos 675 ca sos de
den gue he mor rá gi ca no Bra sil. Na epi de mia de 1991,
fo ram ape nas 188 ca sos no ti fi ca dos. Vê-se, por tan to,
que as ações pre ven ti vas têm efi cá cia. O que fal ta é in-
te res se em lhes dar con ti nu i da de.

Os es pe ci a lis tas da área não en con tram di fi cul -
da des para iden ti fi car os equí vo cos das au to ri da des
que re dun dam nes se re cru des ci men to da do en ça e
no agra va men to de suas ma ni fes ta ções. Em va lo res
re a is, os in ves ti men tos re a li za dos têm sido cada vez
me no res. Em 1997, o Orça men to pre via des pe sas fe-
de ra is no mon tan te de US$389 mi lhões. Fo ram efe ti -
va men te in ves ti dos US$218 mi lhões – por tan to cer ca
de US$100 mi lhões a me nos. Em 2002, a Fu na sa pre-
ten de gas tar ain da me nos, pois está pre vis to o in ves -
ti men to de ape nas US$196 mi lhões.

Nada obs tan te a exis tên cia de por ta ria per mi tin -
do a in ter ven ção fe de ral nas ações de com ba te à den-
gue nos Mu ni cí pi os, o Mi nis té rio da Sa ú de nun ca to-
mou ini ci a ti va des sa na tu re za.

O pro fes sor de do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri -
as da Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so do Sul,
Ri val do Ve nân cio da Cu nha, en ten de que o fra cas so
na luta con tra a den gue ”co me ça no aban do no do
Pro je to Ja te ne“. Ele afir ma que, nos úl ti mos anos, se
deu ên fa se qua se ex clu si va ao con tro le quí mi co, com
uti li za ção ir ra ci o nal dos in se ti ci das. Em al guns lo ca is,
as lar vas de sen vol ve ram re sis tên cia a es ses pro du -
tos. Ou tros pro fis si o na is apon tam a fal ta de ini ci a ti vas
mais ade qua das para edu car e mo bi li zar a so ci e da de
de for ma efe ti va con tra a do en ça.

O alas tra men to da den gue con fi gu ra uma ame a -
ça gigan tes ca à sa ú de dos bra si le i ros e tam bém uma
ame a ça ver go nho sa, na me di da em que tão pou co foi
fe i to para evi tar que ela as su mis se as pro por ções que
tem hoje.

Qu an do, há pou co mais de um ano, os vi ro lo gis -
tas do Insti tu to Oswal do Cruz iden ti fi ca ram o pri me i ro
caso de den gue do tipo 3 no País, nada foi fe i to para
evi tar que o ví rus des se tipo – mais agres si vo – se es-
pa lhas se, ape sar de to dos os ór gãos com pe ten tes te-
rem sido, mais uma vez, aler ta dos. O se gun do caso
de den gue 3 de mo rou qua se um mês para apa re cer e
o ter ce i ro sur giu qua se dois me ses de po is. Hou ve um
lap so de tem po pre ci o so em que nada foi fe i to. Os ci-
en tis tas sa bem que a che ga da do ví rus tipo 4 e do
West Nilo é ape nas uma ques tão de tem po. Se ria de
es pe rar que, des ta fe i ta, es ti vés se mos mais aten tos.

Na ver da de, as so lu ções são sim ples. É ne ces sá -
rio que haja li de ran ça, ati vi da de, ati tu de e von ta de po lí ti -
ca. A ex pe riên cia mos tra que nada subs ti tui a vi si ta de
agen tes de sa ú de de casa em casa. Inex pli ca vel men te,
os mé to dos mais efi ca zes de com ba te à do en ça es tão
sen do ne gli gen ci a dos, ou fo ram mu i to ne gli gen ci a dos.
Pior ain da é a re i te ra da prá ti ca do aban do no de qual-
quer pro vi dên cia no pe río do do in ver no, quan do o pro-
ble ma de i xa de se ma ni fes tar e as au to ri da des sim ples -
men te o es que cem. Aliás, é bom aqui abrir um pa rên te -
se para lem brar: quan do pa ram as chu vas, a do en ça
na tu ral men te di mi nui e as au to ri da des, que qua se nada
es ta vam fa zen do, pa ram de agir de uma vez.

Sa be mos, evi den te men te, que essa epi de mia
tam bém vai pas sar, mas é im pres cin dí vel que, sob o co-
man do uni fi ca do do Mi nis té rio da Sa ú de, se jam im ple -
men ta das ações in te gra das e con tí nu as das três es fe -
ras de Go ver no ca pa zes de evi tar no pró xi mo ano a
ocor rên cia de uma epi de mia ain da pior do que a atu al.

É im por tan te res sal tar no en tan to, Srªs e Srs.
Se na do res, que o avan ço da den gue en tre nós con fi -
gu ra ape nas o caso mais gra ve da de te ri o ra ção e da
que da da qua li da de de nos sa si tu a ção sa ni tá ria, não
sen do, de ma ne i ra al gu ma, o úni co.

Os ca sos de fe bre ti fói de, por exem plo, tam bém
têm au men ta do. Em 1998, quan do da tro ca do ti tu lar
da Pas ta da Sa ú de, re gis tra ram-se 523 ca sos. O nú-
me ro cres ceu nos dois anos se guin tes e, no ano pas-
sa do, so men te até o mês de no vem bro, já ha via 584
no ti fi ca ções. E, ve jam bem, uma do en ça per fe i ta men -
te evi tá vel. 

O prin ci pal fa tor de pre o cu pa ção na sa ú de pú-
bli ca hoje no País são qua tro do en ças trans mi ti das
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por mos qui tos. Elas são, além da den gue, que está
ata can do e ma tan do mi lhões de tra ba lha do res pelo
Bra sil afo ra, a fe bre ama re la sil ves tre, a le ish ma ni o se
vis ce ral e a te gu men tar. Entre 1998 e 2000, a fe bre
ama re la apre sen tou uma evo lu ção de cer ca 150%.
Ve jam bem: a fe bre ama re la é uma do en ça evi ta da
pela va ci na ção e pelo com ba te ao mos qui to.

A le ish ma ni o se te gu men tar, in fec ção da pele e
das mu co sas, cres ceu no mes mo pe río do 58%. A ver-
são vis ce ral da do en ça, mais gra ve e que pode ser fa-
tal, que ata ca os ór gãos in ter nos, au men tou 127%.

Os tro pe ços do Mi nis té rio da Sa ú de na ati vi da -
de de pre ven ção e con tro le des sas mo lés ti as não são
de pou ca mon ta. Em 2000, o Go ver no Fe de ral dis tri -
bu iu uma ver são na ci o nal do re mé dio usa do no tra ta -
men to de qua ren ta mil por ta do res de le ish ma ni o se o
qual es ta va con ta mi na do por nada me nos que chum-
bo e ar sê nio. O me di ca men to, evi den te men te, ca u sou 
re a ções ad ver sas gra ves e o tra ta men to foi in ter rom -
pi do em seis Esta dos. 

A tu ber cu lo se, Sr. Pre si den te, do en ça de di ag -
nós ti co e tra ta men to re la ti va men te ba ra tos ain da é
sub no ti fi ca da no País. O nú me ro de ca sos no vos, a
cada ano, os ci la en tre oi ten ta mil, mas o Mi nis té rio es-
ti ma o nú me ro real em cen to e trin ta mil.

Nes se par ti cu lar, gos ta ria de cha mar a aten ção
para uma no tí cia re cen te do Jor nal Na ci o nal se gun -
do a qual o SUS es ta va dis tri bu in do me di ca men tos
para tu ber cu lo se, mas as cáp su las es ta vam va zi as,
não ti nham ne nhu ma dro ga ou prin cí pio ati vo den tro.

As me tas de com ba te à han se nía se, mais co-
nhe ci da como le pra tam pou co fo ram cum pri das. Ver-
go nho sa men te, o Bra sil per de ape nas para a Índia no
nú me ro de ca sos da do en ça. É o se gun do co lo ca do
na in ci dên cia da le pra no mun do. Fo ram, no ano pas-
sa do, mais de 34 mil ca sos des sa en fer mi da de. Para
que ela de i xe o gru po de do en ças de sa ú de pú bli ca, a
taxa de pa ci en tes não cu ra dos deve ser re du zi da para
me nos de 1 por 10 mil pes so as. Essa meta, que es ta -
va fi xa da para 2000, foi pro te la da para 2005.

O re gis tro de ca sos de pa ra li sia flá ci da agu da –
se me lhan te à pa ra li sia in fan til e que pode ser con se -
qüên cia de re a ção à va ci na Sa bin –, que di mi nu iu até
1998, ba teu o re cor de na ci o nal em 2001. De 369 ca-
sos em 1998, fo mos para 586 ca sos em 2001, ain da
não com pu ta do o mês de de zem bro.

Ao pro cu rar mos as ca u sas para a pi o ra nas es-
ta tís ti cas des sas do en ças, en con tra mos as mes mas
fa lhas de atu a ção go ver na men tal que têm sido res-
pon sá ve is pela ex plo são da den gue. Mais uma vez,

ine xis te con ti nu i da de nas ações pre ven ti vas e fal ta
co or de na ção nas ações exe cu ta das pela União, por
Esta dos e Mu ni cí pi os. O mau di re ci o na men to dos re-
cur sos do Go ver no Fe de ral in ves ti dos na área é
apon ta do pelo in fec to lo gis ta Vi cen te Ama to Neto, pro-
fes sor emé ri to da Uni ver si da de de São Pa u lo. Se gun -
do ele, o ”di ag nós ti co con so me 90% dos re cur sos da
sa ú de na ci o nal“, quan do de ve ri am ser pri o ri za dos os
in ves ti men tos na pre ven ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como já
de nun ci ei an te ri or men te des ta tri bu na, es ta mos as-
sis tin do, nos úl ti mos tem pos, ao re cru des ci men to de
do en ças que já es ta vam afas ta das das es ta tís ti cas
mé di cas de nos so País, como é o caso da den gue, da
fe bre ama re la e de tan tas ou tras.

É inad mis sí vel que a sa ú de do povo bra si le i ro
con ti nue sen do co lo ca da em ris co pela in ca pa ci da de
do Mi nis té rio da Sa ú de em ado tar as im pres cin dí ve is
me di das de pre ven ção e con tro le des sas en fer mi da -
des. A na tu re za das pro vi dên ci as a se rem im ple men -
ta das é por to dos co nhe ci da. Fal ta ape nas a von ta de
po lí ti ca, a de ter mi na ção de pôr co bro a essa si tu a ção
que in fe li ci ta, apa vo ra e en che de in dig na ção cada
um dos ci da dãos des te País.

Não pos so en ten der por que o Mi nis té rio Pú bli co e
as en ti da des mé di cas do País ain da não to ma ram me-
di das para pu nir os res pon sá ve is pela do en ça e mor te
de tan tos bra si le i ros. Eles es tão aí no co man do do Mi-
nis té rio da Sa ú de e até ple i te an do co man dar o País.

Gos ta ria de en cer rar, Sr. Pre si den te, len do ma-
té ria di vul ga da hoje pelo Jor nal do Bra sil, que, por
si nal, vem ao en con tro do que co bro. Diz a ma té ria
que ”o Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de Ja-
ne i ro vai so li ci tar ao Mi nis té rio Pú bli co da União que
apu re a res pon sa bi li da de pe nal e ci vil na epi de mia de
den gue que afe ta a ca pi tal e Esta do“. Na ver da de, o
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e os Mi nis té ri os Pú bli cos
de to dos os Esta dos de ve ri am se guir o exem plo, a fim
de que pu dés se mos pôr co bro à si tu a ção.

Por fim, gos ta ria de pe dir a V. Exª que fi zes se
cons tar de meu pro nun ci a men to al guns do cu men tos
que ane xo para cor ro bo rar o que aqui afir mei. E res-
sal to o de nú me ro 3, que diz: ”Espe ci a lis tas cul pam
Ser ra por fra cas so com a den gue“.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

Inse ri dos de acor do com o art. 210 do
Re gi men to Inter no.
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REQUERIMENTO Nº 15, DE 2000
Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te do Se na do Fe de ral,

Reque i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja con vo -
ca do o Se nhor Mi nis tro da Sa ú de, Dr. José Ser ra,
para dar ex pli ca ções so bre os pro ble mas de fe bre
ama re la e den gue no Bra sil.

Sala das Ses sões, 18 de Ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Co mis são de Assun tos So ci a is do
Se na do Fe de ral

REQUERIMENTO Nº – 2000/CAS
Sr. Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro seja con vi da -
do o Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, Dr. José
Ser ra, para ex pli car os se guin tes as sun tos de in te res -
se na ci o nal:

1) 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 tem se agra va do:
a) Fe bre ama re la
b) Den gue
c) Han se nía se
d) Tu ber cu lo se
e) Ma lá ria
2) A ques tão dos me di ca men tos.
Sala das Co mis sões, 2 de Fe ve re i ro de 2000. –

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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2-2-2000

Aná li se dos pro ble mas de sa ú de no
Bra sil – do en ças tro pi ca is. De fe sa de pro je to

que pre vê a obri ga to ri e da de para Os
gra du a dos na área de sa ú de de es tá gio nas

re giões mais ca ren tes do País.

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, vol to a
um tema que já abor dei des ta tri bu na, a sa ú de, e pro-
cu ra rei fo ca li zá-lo tan to nos seus as pec tos es ta tís ti -
cos quan to nas ca u sas dos seus pro ble mas, cuja
prin ci pal tal vez seja a má dis tri bu i ção ge o grá fi ca dos
pro fis si o na is mé di cos no Bra sil.

Co me ço por ler uma es ta tís ti ca dos anos de
1980, 1990 e 1998, que re ve la o au men to sig ni fi ca ti vo 
de al gu mas do en ças em nos so País, ape sar da pro-
pa gan da do Go ver no Fe de ral, es pe ci fi ca men te do Mi-
nis tro da Sa ú de, so bre ações nes sa área.

A Aids, por exem plo, pu lou de 8.700 ca sos, em
1990, para 16 mil ca sos em 1998. O có le ra, que não ti-
nha re gis tro em 1980 e 1990, teve 2.745 ca sos em
1998. O den gue, sem re gis tro em 1980, teve 40.642
ca sos em 1990 e 557.699 ca sos em 1998. Os ca sos
de han se nía se, que, em 1980, eram 14 mil, em 1990
do bra ram para 28 mil e, em 1998, para 38.450. A ma-
lá ria, em 1980, apre sen ta va 169 mil ca sos e, em
1990, pu lou para 560.396 ca sos, ten do uma que da
em 1997 para 405 mil ca sos, vol tan do a su bir em
1998 para 471.892 ca sos.

Esses nú me ros re pre sen tam a no ti fi ca ção glo-
bal do País. Se le var mos em con ta as re giões mais
po bres, como o Nor des te, o Nor te e o Cen tro-Oeste,
ve re mos que es ses nú me ros são cres cen tes e alar-
man tes.

E te mos, por fim, a tu ber cu lo se – do en ça evi tá -
vel por va ci na ção –, que, em 1980, re gis tra va 72 mil
ca sos e um tris te ín di ce de cres ci men to, che gan do,
em 1990, a 74.570 ca sos e, em 1998, a 82 mil ca sos.
A fe bre ama re la, pra ti ca men te ex tin ta, re gis trou, em
1980, 25 ca sos e, em 1990, ape nas dois, mas, em
1998, che gou a 34 ca sos. De 1999 para cá, es ses nú-
me ros ain da não es tão fe cha dos, mas são alar man te -
men te ma i o res.

E qual a ra zão dis so?, po de ría mos per gun tar.
Por que o Bra sil está jus ta men te nes sa si tu a ção tris te
de ser um país em que do en ças evi tá ve is por va ci na -
ção, pela edu ca ção sa ni tá ria ou pelo sa ne a men to
ten dem a au men tar sig ni fi ca ti va men te? Inú me ras são
as ca u sas e as va ri an tes. Mas uma de las, com cer te -

za, está ain da na de si gual da de re gi o nal e no mo de lo
de con cen tra ção ins ti tu í do pelo Go ver no Fe de ral em
re la ção as es co las de sa ú de, seja na for ma ção de
mé di cos, en fer me i ros e odon tó lo gos, que es tão ba si -
ca men te nas re giões Sul e Su des te.

Assim, cha mo a aten ção para uma ma té ria pu-
bli ca da no dia 15 de ja ne i ro des te ano e que diz o se-
guin te:

“Pro fis si o na is são mal dis tri bu í dos no
País.

Ape sar de exis ti rem no Bra sil mais mé-
di cos do que re co men da a OMS (Orga ni za -
ção Mun di al de Sa ú de), fal tam pro fis si o na is
em al gu mas re giões, prin ci pal men te no in te -
ri or dos Esta dos do Nor te e do Nor des te" –
e tam bém, com cer te za, do Cen tro-Oeste.

“A OMS re co men da um mé di co para
cada mil ha bi tan tes. No Bra sil, a pro por ção
é de um mé di co para 672,8 ha bi tan tes, mas
os pro fis si o na is es tão es pa lha dos de for ma
ir re gu lar por todo o ter ri tó rio na ci o nal.

De acor do com o Mi nis té rio da Sa ú de,
não exis tem mé di cos em 850 ci da des bra-
silei ras e em ou tros 2.500 mu ni cí pi os o
aten di men to é de fi ci en te por fal ta de pro fis -
si o na is.

A si tu a ção é mais gra ve na re gião Nor-
te. Em al guns Esta dos, como Ro ra i ma" –
que eu re pre sen to –, “exis tem ape nas nove
mé di cos atu an do no in te ri or con tra 222 na
ca pi tal, Boa Vis ta.”

Essa re a li da de de Ro ra i ma, Sras e Srs. Se na -
do res, foi mu da da gra ças a uma ação do Go ver no
do Esta do de tra zer mé di cos cu ba nos e co lom bi a -
nos para tra ba lha rem nos mu ni cí pi os do in te ri or do
Esta do. Por que? Por que os mé di cos bra si le i ros não
que rem tra ba lhar nos mu ni cí pi os do in te ri or do País,
es pe ci al men te no Nor te e Nor des te.

Tam bém uma ma té ria do Cor re io Bra zi li en se
de no vem bro do ano pas sa do, in ti tu la da “Sal va-vidas
cu ba nos em Ro ra i ma”, fala so bre o as sun to, ana li san -
do que, gra ças a essa ini ci a ti va, a cri a ção do Pro gra -
ma Sa ú de em Casa ou Sa ú de da Fa mí lia, con se gui -
mos re ver ter o qua dro até en tão exis ten te. Por exem-
plo, o Pro gra ma Mé di co em Sua Casa fez, em 1997,
11.608 vi si tas do mi ci li a res e, em 1998, fez 24.281. Os
aten di men tos mé di cos fe i tos por esse pro gra ma, que
usa cu ba nos e co lom bi a nos, fo ram 57.790 em 1997 e,
em 1998, pu la ram para 156.326. A po pu la ção acom-
pa nha da em casa, em 1997, foi de 23% e, em 1998,
che gou a 60%.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, va mos
ana li sar os da dos das do en ças. Em 1997, hou ve
25.949 ca sos de ma lá ria e, em 1998, 19.587. Os ca-
sos de he pa ti te atin gi ram 913 em 1997, con tra 619
em 1998; os ca sos de le ish ma ni o se cu tâ nea ba i xa -
ram de 366, em 1997, para 210 em 1998; os ca sos de
han se nía se, de 221, em 1997, ba i xa ram para 218 em
1998; já a tu ber cu lo se re gis trou 212 ca sos em 1997 e
71 em 1998. Me nin gi te: fo ram 132 ca sos em 1997 e
69 em 1998; en quan to a le ish ma ni o se vis ce ral pas-
sou de 13 ca sos em 1997 para ape nas 8 em 1998.

Per ce be mos que foi pre ci so, até cer to pon to,
agir con tra a lei e tra zer mé di cos cu ba nos para cu i dar
da sa ú de dos bra si le i ros em Ro ra i ma, como está
acon te cen do em vá ri os Esta dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Para cor ro bo rar o que es tou di zen do, gos ta ria de
ou vir o no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – No bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a exem-
plo do que faz nos so gran de com pa nhe i ro Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª nos traz um am plo re la to so bre a
ques tão da sa ú de pú bli ca, mais no ta da men te na nos-
sa Re gião Nor te. V. Exª nos trou xe es ta tís ti cas, tris tes
exem plos, uma ra di o gra fia das ver da de i ras ca u sas do
pro ble ma, che gan do ao pon to prin ci pal quan do ana li -
sa a ques tão da dis tri bu i ção dos pro fis si o na is da área
da sa ú de, não só os mé di cos, no ter ri tó rio bra si le i ro,
nos nos sos Esta dos e prin ci pal men te nas pe que nas
ci da des. Essa é a mes ma re a li da de do To can tins. O
mé di co não quer fi car na pe que na co mu ni da de, por-
que ela não com por ta a aber tu ra de uma clí ni ca par ti -
cu lar, não con se gue aten der as ex pec ta ti vas de um
pro fis si o nal que pas sou dez anos na sua di fí cil for ma -
ção. Não vejo aí es pe ci fi ca men te uma cul pa ou tal vez
uma fal ta de so li da ri e da de e de for ma ção hu ma nís ti -
ca em nos sos mé di cos. A re a li da de é que o atu al mo-
de lo de sa ú de não pos si bi li ta, não per mi te, não en se -
ja aos nos sos mé di cos a pos si bi li da de de fi car nas
pe que nas ci da des. Mas V. Exª tam bém traz algo mu i to 
im por tan te. Fi ze mos como fez o Esta do do Acre e
como está fa zen do o Esta do de Ro ra i ma. A ma té ria
tra zi da pela re vis ta Veja apon tou o To can tins como o
Esta do onde há o ma i or nú me ro de mé di cos cu ba nos. 
Re al men te, te mos o Pro gra ma Mé di co da Co mu ni da -
de. Por isso, pos so tes te mu nhar: es ses mé di cos, de-
ci di da men te, se in cor po ra ram as pe que nas co mu ni -
da des. Alguns de les, já pas sa dos uns três anos,
casaram-se e se in te gra ram to tal men te as pe que nas
co mu ni da des. Os re sul ta dos tem sido ex tra or di ná ri os.

Com es ses 52 mé di cos cu ba nos, te mos um pro gra ma 
mu i to bom, que en vol ve a UnB. Esta mos en fren tan do
essa ques tão com o Con se lho Re gi o nal de Me di ci na,
que já mu dou a sua po si ção. Atu al men te, tem co la bo -
ra do com o Go ver no do Esta do para a re so lu ção des-
se pro ble ma. Exis te um mo de lo de es co la de me di ci -
na que está sen do am pla men te am pa ra do pela pró-
pria UnB. Por tan to, o pro ble ma ini ci al, que ge rou a de-
man da ju di ci al com re la ção à pos si bi li da de de os mé-
di cos cu ba nos aten de rem às co mu ni da des com seus
di plo mas ori gi ná ri os de Cuba, hoje é um exem plo da
me di ci na de fa mí lia, da me di ci na co mu ni tá ria. V. Exª
abor dou um pon to im por tan te. Esta mos equa ci o nan -
do o pro ble ma da re gu la ri za ção des ses cur sos e es ta -
mos fa zen do mais: o Go ver no do Esta do de To can tins 
está de sen vol ven do um pro gra ma com o Go ver no de
Cuba, na ex pec ta ti va de tra zer mais mé dicos cu ba -
nos. Na ver da de, além de dar este de po i men to, que-
ro pa ra be ni zar V. Exª e o Se na dor Tião Viana, que,
além de se rem mé di cos e re pre sen tan tes de seus
Esta dos, en ri que cem o co nhe ci men to dos de ma is
Se na do res. V. Exªs aler tam o Se na do e a po pu la ção
bra si le i ra para a gra vi da de da sa ú de pú bli ca, prin ci -
pal men te na nos sa re gião. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço-lhe o apar te, que vem re al men te re for çar
a tese que aqui es tou de fen den do: a má dis tri bu i ção
dos nos sos pro fis si o na is de sa ú de, es pe ci al men te
dos mé di cos, é um fa tor que tem pre ju di ca do enor me -
men te as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste.
Por tan to, bus car o apo io de mé di cos cu ba nos e co-
lom bi a nos foi uma ver da de i ra sa í da que en con tra mos 
– Ro ra i ma, To can tins e Acre –, para sa nar o pro ble -
ma. O que não é ad mis sí vel é a ine xis tên cia to tal de
mé di cos nos mu ni cí pi os.

Na ver da de, os cu ba nos e os co lom bi a nos es tão
fa zen do um tra ba lho im por tan tís si mo para o Bra sil. Mas
é evi den te que, ain da, as sim, que re mos mu dar a re a li da -
de da má dis tri bu i ção dos nos sos pro fis si o na is no País.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Antes de pros se guir o meu ra ci o cí nio, que ro ou vir o
Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, pri me i ro, que ro cum pri men tá-lo 
pela in ten sa de fe sa de um mo de lo de sa ú de mais jus-
to e mais equi li bra do para a Re gião Ama zô ni ca. V. Exª
tem sido in can sá vel nes sa ca mi nha da e, jun to com
ou tros mem bros da Ban ca da ama zô ni ca, tem en con -
tra do al ter na ti vas im por tan tes, como essa de tra zer
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mé di cos de pa í ses que ofe re cem me di ci na de boa
qua li da de. É sem pre opor tu no lem brar que em Cuba
a sa ú de pú bli ca está à al tu ra da dos oi tos pri me i ros
pa í ses do Pla ne ta. Isso acon te ce de uma ma ne i ra
sim pli fi ca da, ra ci o nal, e, o que é mais im por tan te,
num país po bre como Cuba. A for ma ção mé di ca na-
que le país – é fun da men tal que se diga –, não se gue
ape nas uma li nha de for ma ção de mer ca do. Não se
for mam co mer ci an tes, pes so as que pre ten dem ga-
nhar di nhe i ro por in ter mé dio de uma pro fis são, como
ocor re em mu i tos ou tros pa í ses. Em Cuba, os que
pas sam pela for ma ção em sa ú de re ce bem um con te -
ú do hu ma ni tá rio mu i to gran de. Pos so di zer que com-
par ti lho da ale gria de V. Exª no que con cer ne ao Esta-
do do Acre. Esta mos in ver ten do a ló gi ca.

Antes, era di fí cil con se guir che gar até um dou tor 
e ser aten di do por ele den tro dos nos sos Esta dos.
Hoje, Os dou to res vão às ca sas das pes so as po bres
na Re gião Ama zô ni ca. Isso faz com que pas se a exis-
tir dig ni da de na re la ção do mé di co com o pa ci en te.
Esses fa tos são in di ca do res de sa ú de, como V. Exª
bem de mons trou por meio de nú me ros. Na ver da de, é
uma ale gria sa ber que, em Ro ra i ma, esse pro je to
tam bém está dan do cer to. Inú me ras ve zes pro cu rei
pro fis si o na is Bra sil afo ra; bra si le i ros de for ma ção
para irem para o nos so Esta do. Sei que V. Exª o fez
em re la ção a Ro ra i ma e que o Se na dor Edu ar do Si-
que i ra Cam pos tam bém o fez em re la ção ao To can -
tins. Mas não é fá cil. Estou es cre ven do um ar ti go
cujo tí tu lo é “Pro cu ra-se mé di co”. O meu ob je ti vo é
le var 40 mé di cos, de for ma ção no Bra sil para o
Acre, onde o sa lá rio é em tor no de R$6 mil. Sei que
en con tra rei di fi cul da des para en con trá-los. Já fui ao
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, mas é di fí cil. Não te-
mos uma Pra ia do Le blon, a Bar ra da Ti ju ca, nem as
no i tes de São Pa u lo para ofe re cer a es sas pes so as.
Nos sa re gião tem di fi cul da des so ci o cul tu ra is, e
acre di to que é essa a gran de bar re i ra para a per ma -
nên cia des ses pro fis si o na is no nos so Esta do. O sa-
lá rio que ofe re ce mos é dig no, a con di ção de tra ba -
lho é dig na. Por tan to, re pi to, a di fi cul da de é de or-
dem so ci o cul tu ral, o que não se pode re sol ver da
no i te para o dia. Pa ra béns! Espe ro que Ro ra i ma
pos sa pros pe rar mu i to na mu dan ça des ses in di ca -
do res apon ta dos por V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– No bre Se na dor Tião Vi a na, agra de ço a V. Exª o
apar te.

Como eu dis se no iní cio do meu pro nun ci a men -
to – e V. Exª ra ti fi cou –, a ques tão não é a fal ta de mé-
di cos no Bra sil. Te mos mé di cos além do que é re co -
men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. O erro

co me ça pela má dis tri bu i ção das es co las. Por exem-
plo: o Esta do de V. Exª não pos sui cur sos de Me di ci -
na. Não há cur sos de Me di ci na no Acre, não há cur-
sos de Me di ci na em Ron dô nia e não sei se já exis te
em To can tins – pa re ce que está co me çan do. E nós, a
du ras pe nas, con se gui mos im plan tá-lo em Ro ra i ma.
Há um pre con ce i to, há uma con cen tra ção de ex ce lên -
cia no Sul e no Su des te. E o que acon te ce com isso?
To dos fi cam por lá e – o que é ain da la men tá vel –, não
se re sol vem os pro ble mas do Sul e do Su des te.

Eu quis, por in ter mé dio de uma so lu ção bra si -
le i ra, re sol ver essa ques tão. Ela bo rei um pro je to
me di an te o qual pro po nho que, após a co la ção de
grau dos pro fis si o na is da área de sa ú de, cada um
seja obri ga do, mes mo, a pas sar dois anos nos mu-
ni cí pi os onde a re la ção pro fis si o nal/ha bi tan te seja
igual a 1/1.000 ou in fe ri or – que é o li mi te re co men -
da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. La men -
ta vel men te, hou ve mu i ta re sis tên cia em re la ção ao
pro je to, in clu si ve do Con se lho Fe de ral de Me di ci na.
De po is de ob ter pa re cer fa vo rá vel da no bre Se na -
do ra Ma ria do Car mo Alves, eu o re ti rei e o re a pre -
sen tei, re du zin do esse pe río do de per ma nên cia
para ape nas um ano. Fiz ou tra mo di fi ca ção: a ins cri -
ção, em vez de de fi ni ti va, se ria pro vi só ria. O es tá gio 
de um ano se ria re mu ne ra do.

O pro je to foi para a Co mis são da Edu ca ção,
que re que reu au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ou seja, nós mes mos te-
mos o cos tu me de di fi cul tar as co i sas para re sol ver
pro ble mas tão fá ce is.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – A
Pre si dên cia gos ta ria de di zer a V. Exª que fal ta mais
ou me nos um mi nu to para con clu ir o seu tem po.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Sur pre en di-me com uma pu bli ca ção da Fo lha
de S. Pa u lo do dia 15 de ja ne i ro. Se gun do o ar ti go, o
Go ver no está tra tan do de re gu la men tar o tra ba lho
dos mé di cos es tran ge i ros no País. Quer di zer, em vez
de o Go ver no apo i ar uma me di da me di an te a qual os
nos sos mé di cos te ri am opor tu ni da de de fa zer uma
pós-graduação no Bra sil, o Go ver no vai re gu la men tar 
o tra ba lho dos mé di cos es tran ge i ros. No en tan to, já é
uma sa í da im por tan te, por que, pelo me nos, não ha-
ve rá a di fi cul da de que hoje exis te.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro ou vir o
apar te do Se na dor Ernan des Amo rim.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Se-
na dor Mo za ril do Ca val can ti, ouvi as pa la vras do Se-
na dor Tião Vi a na, quan do dis se que pro cu ra 40 mé di -
cos. Ima gi ne V. Exª que, nes te Bra sil, onde há inú me -
ros cur sos de Di re i to – a cada es qui na, a cada mo-
men to ins ta la-se uma Fa cul da de de Di re i to –, nos
Esta dos de Ron dô nia, do Acre, do Ama pá e em tan-
tas ou tras gran des ci da des o mes mo não ocor re em
re la ção à Fa cul da de de Me di ci na. Cre io que esta
Casa tem de to mar pro vi dên cia no sen ti do de abrir
no vas fa cul da des, dar con di ções para que o Bra sil for-
me mais mé di cos. Não é pos sí vel que, com um sa lá rio 
de R$6 mil, não haja mé di cos no Esta do do Acre e ou-
tros Esta dos da Fe de ra ção. O Go ver no Fe de ral, o Mi-
nis té rio da Edu ca ção e o Con gres so Na ci o nal de vem
ar ran jar me i os para que se cri em fa cul da des de Me di -
ci na, ou, quem sabe, for mem-se pa ra mé di cos. Do
con trá rio, será ne ces sá rio abri rem-se as por tas para
que mé di cos es tran ge i ros ve nham cli ni car em nos so
País. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço e que ro con clu ir, Sr. Pre si den te, fa zen do
um ape lo às Srªs e Srs. Se na do res para que apói em
esse pro je to, que tra ta de dar um re mé dio ime di a to a
essa si tu a ção ao es ta be le cer que o gra du a do na área
de sa ú de te nha que pas sar um ano em mu ni cí pi os
bra si le i ros, sem se es pe ci fi car a Re gião, nos qua is
haja um cor re la ção de um pro fis si o nal para mil ha bi -
tan tes, ou me nos, de for ma que uma pes soa que se
for me no Rio de Ja ne i ro pos sa pas sar esse pe río do,
por exem plo, no Esta do do Acre. Será uma gran de
opor tu ni da de que ela terá de apren der so bre bra si li -
da de, de fa zer uma pós-graduação no Bra sil, de re tri -
bu ir o in ves ti men to que a so ci e da de faz na sua for ma -
ção e, ao mes mo tem po, de mu dar ra di cal men te a re-
a li da de do País.

Mu i to obri ga do.

29-02-00

Re i vin dicação de ver bas e ações do
Go ver no para o com ba te à

fe bre ama re la no país.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de os pri-
me i ros dias des te ano 2000, a po pu la ção bra si le i ra
pas sou a ver es tam pa das, nos prin ci pa is jor na is do
País, man che tes so bre ocor rên ci as de ca sos de fe bre 
ama re la, em áre as de ocor rên cia pou co fre qüen te.

A par tir de en tão, essa gra ve do en ça tro pi cal in-
fec ci o sa vol tou a as som brar os ha bi tan tes das ci da -

des e tem le va do mi lha res de pes so as aos pos tos de
va ci na ção.

Per ce be-se, ago ra, um te mor la ten te de que
pos sa es tar em mar cha, no Bra sil, uma re in tro du ção,
uma re e mer gên cia da fe bre ama re la em meio ur ba no, 
do en ça er ra di ca da a du ras pe nas pelo obs ti na do
Oswal do Cruz, na pri me i ra me ta de do sé cu lo.

A atu a li da de des se tema é ta ma nha que, pela
se gun da vez, em cur to es pa ço de tem po, vol to a fa zer 
um pro nun ci a men to so bre ele.

Srªs e Srs. Se na do res, ocu po ago ra a tri bu na
des ta Casa para apro fun dar um pou co mais mi nha
aná li se so bre o as sun to, tra zer es ta tís ti cas re cen tes e
tam bém para co brar mais ver bas e ações mais enér-
gi cas das au to ri da des da área de sa ú de, em fun ção
do au men to dos ca sos de fe bre ama re la no País.

To dos sa be mos mu i to bem que a fe bre ama re la
é uma gra ve do en ça tro pi cal in fec ci o sa, trans mi ti da
por ve to res ala dos ca rac te rís ti cos de de ter mi na do
tipo de ecos sis te ma. Os mos qui tos do gê ne ro Ha e -
ma go gus são os ve to res da for ma sil ves tre da
doença e os mos qui tos do gê ne ro Ae des aegy pti
são res pon sá ve is pela trans mis são do ví rus nas áre-
as ur ba nas.

Em nos so País, a fe bre ama re la sil ves tre está
em con tí nuo mo vi men to den tro de suas áre as en dê -
mi cas e, es po ra di ca men te, seu ví rus é pas sa do a se-
res hu ma nos que pe ne tram seu ecos sis te ma vi ral: as
flo res tas e as ma tas tro pi ca is.

Se gun do re cen te Nota Téc ni ca, di vul ga da pelo
Mi nis té rio da Sa ú de em 3 de fe ve re i ro pas sa do, in ti tu -
la da Fe bre Ama re la no Bra sil, não há re gis tro de ocor-
rên cia do pa drão epi de mi o ló gi co ur ba no da do en ça
no País, des de 1942.

A par tir de en tão, ca sos e sur tos de fe bre ama-
re la sil ves tre con ti nu am a ocor rer em uma ex ten sa fa i -
xa do ter ri tó rio bra si le i ro, que in clui to dos os es ta dos
das re giões Nor te e Cen tro-Oeste, além do oes te do
Ma ra nhão, con si de ra da área en dê mi ca des se pa drão 
epi de mi o ló gi co da do en ça.

“O nú me ro de ca sos de tec ta dos apre-
sen ta gran de va ri a ção anu al, de cor ren te da
pró pria va ri a ção cí cli ca na ocor rên cia da
epi zo o tia ama rí li ca, bem como da ca pa ci da -
de dos ser vi ços de sa ú de em di ag nos ti car e
in ves ti gar ca sos e sur tos”.

O men ci o na do do cu men to apon ta que, en tre
1982 e 1997, “fo ram no ti fi ca dos 281 ca sos de fe bre
ama re la sil ves tre no Bra sil (mé dia de 17,5 ca-
sos/ano), va ri an do en tre o mí ni mo de 2 ca sos no ti fi ca -
dos em 1990, e o má xi mo de 83, em 1993". Nes se
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ano, 74 dos 83 ca sos cor res pon dem a um úni co sur to
da do en ça, ocor ri do no Esta do do Ma ra nhão.

Se acres cen tar mos aos 281 ca sos di vul ga dos
na re fe ri da nota os da dos re fe ren tes aos anos de 98 e
99, o nú me ro to tal de ca sos no País sobe para 401,
com o re gis tro de 198 óbi tos, e uma taxa de le ta li da de 
da or dem de 49,4%.

Srªs e Srs. Se na do res, es sas es ta tís ti cas nos le-
vam à con clu são de que, nos úl ti mos anos, mu i to pro-
va vel men te em con se qüên cia de uma ação mais ri go -
ro sa da vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, têm sido cons ta ta -
dos, em nos so País, não só um au men to no nú me ro
de ca sos no ti fi ca dos da do en ça como tam bém uma
agi li da de ma i or na in ves ti ga ção de ca sos e sur tos e
na ado ção de me di das de con tro le per ti nen tes.

Em 1998, fo ram no ti fi ca dos 34 ca sos e, no ano
pas sa do, 72 ca sos, en quan to em 1997, fo ram ve ri fi -
ca das ape nas três ocor rên ci as, to das elas le ta is.

Em 1998, fo ram de tec ta dos dois sur tos de ma i o -
res pro por ções, um na re gião do de i ta do Rio Ama zo -
nas, em que fo ram re gis tra dos 18 ca sos na Ilha de
Ma ra jó, Esta do do Pará, e ou tro na fron te i ra nor te do
País, com o re gis tro de sete ca sos em meu Esta do,
Ro ra i ma. Os de ma is ca sos ocor re ram, iso la da men te,
nos Esta dos do Pará, Ama zo nas e Mato Gros so.

Não obs tan te as me di das ado ta das e a in ten si fi -
ca ção da va ci na ção, o sur to ve ri fi ca do na Ilha de Ma-
ra jó em 98 per sis tiu em 1999. Dos 72 ca sos re gis tra -
dos no ano pas sa do, 31 ocor re ram em pes so as pro-
ce den tes de dois mu ni cí pi os lo ca li za dos no oes te da-
que la ilha. Os de ma is pe que nos sur tos e ca sos iso la -
dos ocor re ram prin ci pal men te nos Esta dos do Mato
Gros so, Ama zo nas e Ro ra i ma.

O sur to atu al men te re gis tra do no Esta do de
Go iás segue, na ver da de, uma tri lha des cen den te e
bas tan te pre vi sí vel, pois, em 1999, fo ram re gis tra dos,
pela pri me i ra vez, ca sos em mu ni cí pi os do sul do
Pará e do nor te do To can tins.

No fi nal do ano pas sa do, ou tros ca sos sur gi -
ram no les te do To can tins e no Nor te de Go iás, pre-
nun ci ando as ocor rên ci as hoje cons ta ta das em ou-
tros mu ni cí pi os go i a nos, após mais de 10 anos se gui -
dos em que as no ti fi ca ções na que le Esta do não pas-
sa vam de um ou dois ca sos (o úl ti mo sur to ocor reu
em 1987, com o re gis tro de 10 ca sos e 9 óbi tos).

Se gun do a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –
FUNASA, “des de 1998, vem ocor ren do um pe río do
de epi zo o tia en tre os sí mi os de vá ri as re giões da flo-
res ta ama zô ni ca, e, pos te ri or men te, em al gu mas re-
giões do cer ra do do Cen tro-Oeste”.

Toda vez que ocor re essa epi zo o tia, isto é, o ata-
que si mul tâ neo da do en ça a nu me ro sos ma ca cos de
uma mes ma área ge o grá fi ca, le van do a óbi to mu i tos
des ses ani ma is, re gis tra-se a ocor rên cia de um nú-
me ro ma i or de ca sos em se res hu ma nos.

Se ria esse pe río do de epi zo o tia a ex pli ca ção
para a ocor rên cia do sur to en tre tu ris tas que es ti ve -
ram no Par que Na ci o nal de Cha pa da dos Ve a de i ros,
Mu ni cí pio de Alto Pa ra í so, de onde são pro ve ni en tes
os pri me i ros sete ca sos re gis tra dos nes se iní cio de
ano. Dos tu ris tas con ta mi na dos, qua tro eram mo ra do -
res do Dis tri to Fe de ral, dois do Esta do de São Pa u lo e
um do Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os mais
re cen tes da dos es ta tís ti cos do Ce ne pi, re fe ren tes ao
ano 2000, re ve lam que, des de o iní cio do cor ren te
ano, fo ram con fir ma dos, no to tal, 14 ca sos de fe bre
ama re la sil ves tre, 12 de les com trans mis são no Esta-
do de Go iás, além de mais dois ca sos, um no Esta do
do To can tins e ou tro no de Mato Gros so.

Das 14 pes so as in fec ta das, cin co já mor re ram.
Se ria fal tar com a ver da de, nes te mo men to, não

re co nhe cer pu bli ca men te que hou ve um in cre men to
da sen si bi li da de da vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca nos úl ti -
mos tem pos, re gis tran do-se um sig ni fi ca ti vo au men to
no nú me ro de ca sos sus pe i tos no ti fi ca dos.

Se gun do a Fu na sa, so men te no mês de ja ne i ro
des te ano, fo ram no ti fi ca dos às au to ri da des 115 ca-
sos da do en ça, dos qua is 13 fo ram con fir ma dos, 52
des car ta dos e 50 ain da em fase de in ves ti ga ção.

Entre Os ca sos ain da in ves ti ga dos cer ta men te
mu i tos ou tros se rão des car ta dos, após os re sul ta dos
dos exa mes la bo ra to ri a is. A ma i o ria de les por não
apre sen tar qua dro clí ni co com pa tí vel e ou tros tan tos
devi do ao fato de as pes so as in ves ti ga das nem se quer
te rem es ta do nas áre as con si de ra das en dê mi cas.

Srªs e Srs. Se na do res, to dos nós es ta mos cons-
ta tan do que um gran de es for ço vem sen do re a li za do
por to das as equi pes en vol vi das com a vi gi lân cia e o
con tro le des sa do en ça. As três es fe ras de go ver no
de ram-se as mãos nes tas úl ti mas se ma nas, para im-
pe dir que a si tu a ção saia de con tro le.

As ações bá si cas de com ba te aos ve to res fi-
cam, em pri me i ro lu gar, a car go dos mu ni cí pi os, ca-
ben do aos Esta dos e ao Mi nis té rio da Sa ú de a ori en -
ta ção so bre as me di das de com ba te e o for ne ci men to
das va ci nas.

O Mi nis té rio da Sa ú de, por in ter mé dio da Fun-
da ção Na ci o nal de Sa ú de, aos qua is es tão su bor di -
na dos o Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia – CENEPI
e a Co or de na ção do Pro gra ma Na ci o nal de Imu ni za -
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ções, tem in ten si fi ca do a vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, a
va ci na ção na área en dê mi ca e nas áre as li mí tro fes ás
Re giões Nor te e Cen tro-Oeste, e aler ta do as pes so as 
que se di ri gem a es sas áre as para que se va ci nem e
as sim se pre vi nam con tra a fe bre ama re la sil ves tre.

Não res ta dú vi da de que, des de 1998, a po pu la -
ção va ci na da no Pais tem au men ta do sig ni fi ca ti va -
men te: 12 mi lhões de do ses fo ram apli ca das em 1998
e 14 mi lhões de do ses, em 1999, en quan to a mé dia
an te ri or era de cer ca de 3 mi lhões de do ses por ano.

A va ci na ção re a li za da, en tre tan to, não foi tão
am pla quan to de ve na ser por mo ti vos vá ri os que vão
des de a li mi ta ção do es to que de va ci nas, pas san do
pe las di fi cul da des de ope ra ci o na li za ção da imu ni za -
ção em mas sa em re giões de di fí cil aces so, até se
cho car con tra o dra má ti co e bem co nhe ci do obs tá cu lo
do con tin gen ci a men to das ver bas do se tor de sa ú de.

As me tas ini ci a is de se es ten der a va ci na ção a
áre as de ris co de en de mi ci da de em es ta dos não in te -
gran tes da Ama zô nia Le gal não fo ram to tal men te
cum pri das, ha ven do quem afir me que o to tal da po pu -
la ção imu ni za da no Bra sil é mu i tís si mo me nor do que
o que de ve ria ser.

Sr. Pre si den te, em bo ra seja ine gá vel que as au-
to ri da des es tão agin do e que a si tu a ção ain da es tão
sob con tro le, isso não nos im pe de de re co nhe cer e
de nun ci ar a gra vi da de do re cru des ci men to da fe bre
ama re la em nos so País, e tam bém a ab so lu ta ne ces -
si da de da to ma da de me di das mais am plas para bar-
rar seu avan ço.

Se no ano pas sa do, quan do se ve ri fi cou que, do
total de 72 ca sos, 74% de les ocor re ram no Pará (36)
e no To can tins (16), ti ves sem sido to ma das pro vi -
dên ci as mais con cre tas, o Esta do de Go iás não es ta -
ria re gis tran do tan tos ca sos e as pre o cu pa ções atu a is 
se ri am cer ta men te bem me no res.

Essas pre o cu pa ções se rão ain da mais in qui e -
tan tes se se con su ma rem as pre vi sões do Orça men to 
des te ano que des ti na ás ações de pre ven ção e con-
tro le da den gue e da fe bre ama re la ape nas a ter ça
par te do que foi gas to com es sas do en ças, em 1999,
como no ti ci ou o jor nal O Glo bo, de 16 de ja ne i ro pró-
xi mo pas sa do.

Ne nhum de nós ig no ra que o mos qui to trans-
mis sor da fe bre ama re la ur ba na, o mes mo Ae des
aegy pti que trans mi te a den gue, é en con tra do em
qua se to dos os gran des cen tros ur ba nos do País.

Há, por tan to, ris cos a se rem evi ta dos e me di das 
de con tro le a se rem in ten si fi ca das. É pre ci so não es-
que cer que, quan do exis te abun dân cia de ve to res em
uma de ter mi na da área, a trans mis são da do en ça de

uma pes soa que che ga in fec ta da para as pes so as re-
si den tes no lo cal a que ela se di ri giu é sig ni fi ca ti va -
men te fa ci li ta da.

A ne ces si da de de se ma pe ar fo cos da do en ça é
tão gran de que está sen do fe i to um tra ba lho de cons-
ci en ti za ção das po pu la ções das áre as em que exis-
tem ma ca cos para que as au to ri da des se jam in for ma -
das de even tu a is mor tes des ses ani ma is, si nal cla ro
de que há trans mis são do ví rus da do en ça no lo cal.

A po pu la ção ur ba na tam bém está sen do con vi -
da da a co la bo rar para a eli mi na ção dos pos sí ve is cri-
a dou ros de Ae des aegy pti em seus do mi cí li os.

Como mé di co, con si de ro im pe ri o so que haja um
for ta le ci men to ain da ma i or do Pla no de Inten si fi ca ção 
de Va ci na ção con tra a Fe bre Ama re la, em todo o
País, am pli an do a par ce ria en tre a Fu na sa e as Se-
cre ta ri as Esta du a is e Mu ni ci pa is de Sa ú de.

Se não exis tem me ca nis mos pos sí ve is de con-
tro lar a do en ça nas flo res tas tro pi ca is, nas ma tas, e
nas zo nas ru ra is, te mos de in ten si fi car a va ci na ção, a
Clí ni ca for ma efi caz de pre ven ção da fe bre ama re la.
Essa do en ça vi ral é tão gra ve que pode com pro me ter
se ri a men te o fí ga do, os rins, pro vo car ma ni fes ta ções
he mor rá gi cas, e até ma tar em uma se ma na, se não
hou ver tra ta men to ade qua do e ime di a to.

Srªs e Srs. Se na do res, em 18 de ja ne i ro, data
em que me pro nun ci ei an te ri or men te so bre o mes mo
as sun to, en ca mi nhei á Mesa do Se na do Fe de ral um
re que ri men to con vi dan do o Mi nis tro da Sa ú de a vir
pres tar es cla re ci men tos á Casa so bre esta ques tão
tão gra ve e pre o cu pan te.

Ao con clu ir este pro nun ci a men to, gos ta ria de
re i te rar a so li ci ta ção e tam bém de pe dir ao Mi nis tro da
Sa ú de, José Ser ra, re do bra da aten ção para o pro ble -
ma da fe bre ama re la e va ci na ção em mas sa nos mu-
ni cí pi os pró xi mos ás áre as em que fo ram de tec ta dos
ca sos des sa do en ça.

A va ci na ção de blo que io será, sem dú vi da, uma
das for mas mais efi ca zes de bar rar a rota da do en ça,
per cep tí vel nos ma pas do Ce ne pi cor no se fos se um
rio que des ces se em di re ção ás re giões in de nes de
nos so País.

Como não po de mos im pe dir a cir cu la ção de ma-
ca cos e ve to res em nos sas flo res tas, nem des tru ir
nos sas ma tas, ape lo que seja am pli a da a Cí ni ca for-
ma pos sí vel de se evi tar a re e mer gên cia da fe bre
ama re la no Bra sil: a va ci na ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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18-1-2001

Reque ri men to de con vo ca ção do
pre si den te do BNDES e aná li se da
si tu a ção do se tor Sa ú de no Bra sil

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, an tes de
aden trar o as sun to do meu pro nun ci a men to de hoje,
que ro fa zer o re gis tro da apro va ção de re que ri men to
de mi nha au to ria, com o apo i a men to de ou tros tre ze
Srs. Se na do res, pela Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos do Se na do. O re que ri men to con vi da o Sr.
Andrea Ca la bi*, Pre si den te do BNDES, para pres tar
es cla re ci men tos àque la Co mis são prin ci pal men te a
res pe i to dos in ves ti men tos dos re cur sos da que le
Ban co em 1998, que des ti nou 80% para as re giões
Sul e Su des te, por tan to para sete Esta dos, e ape nas
20% para as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, 
ou seja, para vin te Esta dos.

Espe ro que, com esse con vi te, o nos so Pre si -
den te do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al pos sa não só es cla re cer o que vem
sen do fe i to por esse Ban co, como di zer das suas pro-
pos tas para mu dar essa re a li da de, que re pu to ne fas ta 
para a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is nes te
País, o que é um di ta me cons ti tu ci o nal.

To da via, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o tema
que me traz hoje à tri bu na diz res pe i to à sa ú de no
Bra sil. Embo ra seja mé di co, pou cas ve zes ocu po a tri-
bu na para abor dar esse tema, já que tan tos ou tros
ilus tres Par la men ta res, como o Se na dor Tião Vi a na
aqui pre sen te, abor dam-no com mu i ta fre qüên cia. Po-
rém, di an te do qua dro atu al, com o re cru des ci men to
de do en ças já afas ta das das es ta tís ti cas mé di cas de
nos so País, como é o caso da den gue e da fe bre ama-
re la, sou le va do a fa zer uma aná li se e uma crí ti ca da
po lí ti ca de sa ú de ado ta da pelo Go ver no Fe de ral.

Pri me i ra men te, o Go ver no Fe de ral pra ti ca men -
te cen tra li za os re cur sos da sa ú de na Fun da ção Na-
ci o nal de Sa ú de, pro mo ven do, de ma ne i ra equi vo ca -
da, uma mu ni ci pa li za ção len ta e uma trans fe rên cia de
re cur sos não efi ci en te. Com isso, do en ças como a
ma lá ria e a fe bre ama re la es tão re cru des cen do na
Ama zô nia. As es ta tís ti cas mos tram que os ín di ces de
ma lá ria são alar man tes na que la re gião, atin gin do, in-
clu si ve, áre as nun ca an tes afe ta das. A han se nía se e
a tu ber cu lo se tam bém têm au men ta do con si de ra vel -
men te, as sim como, mais re cen te men te, a den gue e a
fe bre ama re la.

A fe bre ama re la está atu al men te nos no ti ciá ri os
de todo o País e, como to dos sa be mos, é uma do en ça 
evi tá vel pela va ci na. Ora, Sr. Pre si den te, é de se per-
gun tar: o que se tem fe i to no Bra sil em re la ção à va ci -
na ção con tra a fe bre ama re la, mes mo nas re giões
como a mi nha, na re gião Nor te, no Cen tro-Oeste? O
que tem sido fe i to para se quer ori en tar as pes so as
que lá vi vem ou as pes so as que para lá vão no sen ti -
do de efe ti va men te se va ci na rem con tra essa do en -
ça? Qu a se nada. Qu an do a do en ça che ga en tão ao
Sul, ao Su des te, aos cen tros de po der da Na ção, aí
en tão a mí dia se ocu pa do as sun to e co me ça a se to-
ma rem pro vi dên ci as.

Se fi zer mos uma re tros pec ti va – e não vou usar
se quer pa la vras mi nhas para fa lar dis so, mas vou me
ba se ar pra ti ca men te no que saiu na im pren sa nes ses
úl ti mos tem pos -, va mos ver como re al men te o Bra sil
vai mal em ma té ria de sa ú de. O Jor nal do Bra sil, em
edi ção de maio do ano pas sa do, pu bli cou uma ma té -
ria in ti tu la da Bra sil Ga nha Zero em Sa ú de, cujo sub tí -
tu lo é: Na Amé ri ca La ti na, o País fica em 190 à fren te
só de Ha i ti, Bo lí via e Gu a te ma la.

Ora, Sr. Pre si den te, é re al men te tris te cons ta tar -
mos isso, mas é uma ver da de, cons ta ta da por uma
en ti da de sé ria, a par tir de um le van ta men to fe i to em
to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na e pu bli ca da no
Jor nal do Bra sil do dia 19 de maio do ano pas sa do.
Mais re cen te men te, ou tra ma té ria, tam bém ab sur da,
foi pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, na edi ção
de 10 de ja ne i ro des te ano, com o se guin te tí tu lo:
Gas tos do SUS com Be bês na re gião Sul são até
108% Ma i o res do que na re gião Nor te. Ora, apli ca-se
mais onde exis tem me lho res con di ções e apli ca-se
me nos exa ta men te onde exis tem me no res con di ções.

Vou ler al guns tre chos des sa ma té ria, para –
como eu dis se – que as pa la vras não se jam só mi-
nhas. Está dito pela re pór ter Ari Ci po la*, da Agên cia
Fo lha de Ma ce ió:

“O con tras te não é ca su al. O SUS gas-
ta mais que o do bro, em mé dia, com cri an -
ças de até um ano in ter na das na re gião Sul
que com as da re gião Nor te.

Re la tó rio do Mi nis té rio da Sa ú de ob ti -
do pela Agen cia Fo lha mos tra que o SUS,
em 1998, des pen deu 108% a mais com os
pe que nos pa ci en tes de uma das áre as mais
de sen vol vi das do País (R$476,08 per ca pi -
ta) do que com os Esta dos com in di ca do res
so ci a is crí ti cos (R$228,51) – Pará, Ama zo -
nas, Ama pá, Ron dô nia, Ro ra i ma, Acre e To-
can tins.
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Vai mais lon ge:

“O li mi te vem sen do fi xa do a par tir da
his tó ria de gas tos de cada Esta do, o que
per pe tua e en ges sa a di fe ren ça. ‘É como se
o SUS vi ves se o cír cu lo vi ci o so de ri que za e
po bre za. Como Sul e Su des te têm mais re-
cur sos, vão con ti nu ar re ce ben do ma i o res in-
ves ti men tos’, afir mou Car va lho.

‘Fal ta von ta de po lí ti ca do Go ver no Fe-
de ral para cum prir a Cons ti tu i ção e tor nar o
aces so à sa ú de o mes mo em todo o Pa ís’,
afir ma Nel son Ro dri gues dos San tos, co or -
de na dor-geral do Con se lho Na ci o nal de
Saúde, ór gão fis ca li za dor do SUS.

O Pre si den te do Co nass (Con se lho
Na ci o nal de Se cre tá ri os Esta du a is de Sa ú -
de), Anas tá cio de Qu e i roz Sou sa, dis se que
o go ver no pre ci sa mu dar as re gras para di-
vi dir o di nhe i ro da sa ú de.

‘Os cri té ri os téc ni cos para a dis tri bu i -
ção das ver bas de vem le var em con si de ra -
ção o per fil epi de mi o ló gi co e as con di ções
de vida das re giões. Enquan to não alo car -
mos re cur sos se gun do es ses cri té ri os, tra ta -
re mos me lhor as cri an ças mais ri cas e pior
as cri an ças mais po bres’".

Essa é uma cons ta ta ção que, re pi to, não é fe i -
ta por mim. São cons ta ta das por téc ni cos da área.

E ago ra, com re la ção à ques tão da fe bre ama re -
la, o que te mos? Te o ri ca men te as po pu la ções do Sul,
do Su des te e aqui do Pla nal to Cen tral es ta ri am pro te -
gi das, por que a fe bre ama re la sil ves tre só exis te te o ri -
ca men te na Ama zô nia. Por tan to, pou co in te res se
exis te dos téc ni cos em re sol ver o pro ble ma. Na me di -
da em que pes so as ado e cem na que las re giões,
como acon te ceu ago ra, e vêm para Bra sí lia, vão para
o Rio de ja ne i ro, para São Pa u lo, aí sim a Na ção toda
se es tar re ce. É pre ci so pen sar que o Bra sil não pode,
re pi to, con ti nu ar de cos tas para as re giões mais po-
bres como se as re giões mais ri cas fi cas sem pro te gi -
das com essa ati tu de. Pelo con trá rio, as re giões mais
ri cas fi cam des pro te gi das com essa ati tu de de não li-
gar para o que ocor re nas re giões mais po bres.

A Fo lha de S.Pa u lo do dia 18 des te mês diz:
Ca sos de Fe bre Ama re la Do bram em 1999, por tan to,
já vi nham acon te cen do ca sos e só ago ra cha mou-se
a aten ção. Vou ler um tre cho:

“Des de 1993, quan do 83 pes so as ti ve -
ram fe bre ama re la sil ves tre (74 de las no
Esta do do Ma ra nhão), não eram re gis tra dos 

tan tos ca sos no País. Em 1997, ape nas três
pes so as ha vi am sido in fec ta das, 2 no Pará e
1 em Ron dô nia.

Dois Esta dos, Pará e To can tins, fo ram
res pon sá ve is por 74% dos ca sos re gis tra -
dos no ano pas sa do."

Por tan to, a fe bre ama re la es ta va ocor ren do,
des de 93, mas era no Ma ra nhão, no Pará, no To can -
tins, e a eli te da sa ú de bra si le i ra não acor dou que o
pro ble ma pu des se che gar, como está che gan do, ao
Sul, ao Su des te, a Bra sí lia e, por tan to, pu des se
ame a çar toda a Na ção bra si le i ra.

“No Pará, 36 pes so as fo ram in fec ta das 
pelo mos qui to Ha e ma go gus, que trans mi te
a do en ça em sua for ma sil ves tre – 31 de las
vi vi am na Ilha de Ma ra jó, que já ha via re gis -
tra do sur to em 1998.”

Por tan to, re pi to, des de 1993, vêm sen do re gis -
tra dos ca sos co nhe ci dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de, e
ne nhu ma pro vi dên cia con cre ta foi to ma da, no sen ti do 
de evi tar que a do en ça che gas se a ame a çar o País
como está ame a çan do.

Então, se só em 99, hou ve uma du pli ca ção de
ca sos, como tam bém aqui O Esta do de S.Pa u lo re-
gis tra que os ca sos de fe bre ama re la cres ce ram
105%.

E vou ler um ou tro tre cho:

“Em 1993, hou ve 83 ca sos da do en ça,
e 19 mor tes”, por tan to, há mais de 10 anos.
Em 1999, ocor re ram 25 mor tes, 10 mais
que em 1998. Esse cres ci men to ocor reu
mes mo com o au men to das do ses de va ci na.

No ba lan ço da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de, to dos os ca sos de fe bre ama re la,
nos úl ti mos 12 me ses, fo ram em Esta dos do
Nor te e Cen tro-Oeste. No Pará, o au men to
foi de 23 ca sos, em 1998, para 36 em 1999
(56%). No To can tins, hou ve 16 ca sos em
1999.

Com ex ce ção de Ron dô nia, Acre e
Ama pá, sem ca sos nos úl ti mos 12 me ses, e
de Ro ra i ma, onde a in ci dên cia caiu qua se
50%, nos de ma is Esta dos hou ve cres ci -
men to."

Sr. Pre si den te e Sras e Srs. Se na do res, es ses
são da dos do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, que sabe
da ocor rên cia de ca sos de fe bre ama re la em di ver -
sos Esta dos da Re gião Nor te e do Cen tro-Oeste
des de 1983. No en tan to, nada de efi caz foi fe i to para
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re ver ter o qua dro. O que nos de i xa, nes te mo men to,
com a ame a ça de a do en ça apa re cer em to dos os
re can tos do País. Ago ra, no dia 16 de ja ne i ro, o jor-
nal O Glo bo pu bli ca: Com ba te a Mos qui to Terá Ver-
bas Re du zi das. Orça men to de 2000 pre vê ape nas a
ter ça par te do que foi gas to com den gue e fe bre
ama re la no ano pas sa do.

Ora, as es ta tís ti cas mos tram que a do en ça vem
au men ta do e, ape sar dis so, o Go ver no re duz os gas-
tos no com ba te ao mos qui to. É pre ci so que a Na ção
es te ja bem ci en te que o mes mo mos qui to que trans-
mi te a den gue, trans mi te a fe bre ama re la. O mos qui to
está, por tan to, em to das as ca pi ta is do Bra sil. Des sa
for ma – con for me vem ocor ren do –, os do en tes que
se con ta mi nam em Go iás, no Pará e em ou tros Esta-
dos da Re gião Nor te vêm para o Rio de Ja ne i ro e São
Pa u lo. Como se sabe, há ca sos em Cam pi nas, no Rio
e em Bra sí lia. Eu per gun to: onde está o Mi nis tro da
Sa ú de? S. Exª, dias atrás, ocu pou ca de ia de te le vi são 
para exor tar a po pu la ção a ti rar cer ti dão de nas ci -
men to das cri an ças bra si le i ras, como se não fos se
mais im por tan te, por exem plo, es tar aler tan do a po-
pu la ção para es ses ris cos e es tar to man do pro vi dên -
ci as para cor ri gir essa si tu a ção.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – RR) –
Agra de ço a V. Exª a pos si bi li da de do apar te e da in for -
ma ção. O Mi nis té rio da Sa ú de, por meio de uma de ci -
são do pró prio Mi nis tro e tam bém com sua es tru tu ra
des cen tra li za da, tem ava li a do, nas úl ti mas se ma nas,
a ques tão não só da fe bre ama re la, como de ou tros
ca sos que acon te ce ram no Bra sil e que le van ta ram
hi pó te ses de ocor rên ci as en dê mi cas. O Mi nis té rio da
Sa ú de já dis po ni bi li zou va ci nas para to dos os Esta-
dos onde o Se cre tá rio de Sa ú de, au to ri da de a quem
cabe fa zer a ava li a ção pre li mi nar, jul ga va ne ces sá ria
uma va ci na ção da po pu la ção. Isso já ocor reu, por
exem plo, aqui no Dis tri to Fe de ral, em vir tu de do caso
de um jo vem que, após ter pas sa do um fi nal de se ma -
na na re gião da Cha pa da dos Ve a de i ros, em Alto Pa-
ra í so, con tra iu a fe bre ama re la. Já está ha ven do va ci -
na ção tam bém em al gu mas re giões do Rio Ja ne i ro
por que as au to ri da des sa ni tá ri as da que le Esta do
con si de ra ram ne ces sá ria. O mes mo acon te ce rá em
re la ção a to dos os Esta dos em que for con si de ra do
ne ces sá rio o tra ta men to pre ven ti vo de en de mi as. O
Mi nis té rio da Sa ú de, nes te mo men to, está to tal men te

ca pa ci ta do a for ne cer as va ci nas, quan do ne ces sá rio, 
e prin ci pal men te a dar ins tru ções que são fun da men -
ta is para ca sos como esse. O Mi nis tro José Ser ra tem
acom pa nha do o as sun to pes so al men te, até com cer-
to ri gor, mas to man do o cu i da do, de ou tro lado, de não
ge rar um sus to ma i or do que o pro ble ma. Na ver da de,
ain da não há um di ag nós ti co pre ci so em ter mos de
sa ú de pú bli ca so bre o que pode ser en ten di do como
en dê mi co e o que são ca sos iso la dos e que so fre rão
o tra ta men to de vi do. É isso que pos so lhe in for mar
pre li mi nar men te, mas, se for o caso, fa la rei com o Mi-
nis tro da Sa ú de ain da hoje e tra rei a este Ple ná rio in-
for ma ções mais de ta lha das. O Mi nis té rio da Sa ú de
está à dis po si ção di re ta men te para aná li se dos ca sos
que se con si de rar re le van tes. Nas Uni da des da Fe de -
ra ção, re pi to, onde a au to ri da de sa ni tá ria pró pria con-
si de rar ris cos en dê mi cos, o Mi nis té rio da Sa ú de pode
de pron to for ne cer as va ci nas. Nas re giões afe ta das
por aci den tes cli má ti cos, como o caso es pe cí fi co do
sul do Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e de uma re gião
de São Pa u lo, os me di ca men tos e as vacinas já fo ram 
re me ti dos e es tão sen do mi nis tra dos à po pu la ção.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de apar te ar V. Exª e
por le van tar um as sun to que é re le van te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, que sem pre man tém
mu i ta se re ni da de no tra to e na de fe sa das ques tões
que di zem res pe i to não só ao Go ver no, mas a toda a
Na ção.

Po rém, quan do V. Exª che gou ao ple ná rio, eu já
es ta va qua se no fim do meu pro nun ci a men to e, por-
tan to, V. Exª não teve opor tu ni da de de ou vir os da dos
es ta tís ti cos que apre sen tei – e fiz ques tão de di zer
não são meus, mas do Mi nis té rio da Sa ú de e fo ram
pu bli ca das em vá ri os jor na is do País –, mos tran do
que, des de 1983, a cada ano vem ocor ren do ca sos de
fe bre ama re la, es ses ca sos vêm au men tan do e, na
ver da de, não hou ve uma ação po si ti va e efi ci en te do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Essa é a ob ser va ção que es tou fa zen do e, in clu -
si ve, re cla man do uma pos tu ra das au to ri da des. E dis-
se mais: como mé di co, te nho me ocu pa do pou co até
des sas ques tões de sa ú de, mas, di an te do qua dro
que aí está, fico in dig na do ao ver que pou ca co i sa,
efe ti va men te, Se na dor, tem sido fe i ta para com ba ter o
pro ble ma. E re pi to: são es ta tís ti cas. E o Mi nis tro da
Saúde, que é um eco no mis ta e, por tan to, mu i to
mais afe i to a es ta tís ti cas, po de ria es tar aten to a
essa si tu a ção.
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Pelo que V.Exª fa lou, S. Exª ago ra está to man do 

pro vi dên ci as. Ain da bem, por que ain da há como re-

me di ar. Mas é im por tan te de i xar cla ro que te mos é

que pre ve nir já que a fe bre ama re la é uma do en ça evi-
tá vel por va ci na ção.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, sa ú do V. Exª pelo pro nun -
ci a mento que traz a de ba te, mais uma vez re la ci o na -
do ao se tor sa ú de. Ain da se ma na pas sa da, o Se na -
dor Tião Vi a na e eu ti ve mos a opor tu ni da de de de ba -
ter a ques tão da fe bre ama re la e do en ças trans mis sí -
ve is. Infe liz men te, sob a des cul pa de não ca u sar pâ ni -
co à po pu la ção, es ta mos per den do uma gran de opor-
tu ni da de, es pe ci al men te nós que so mos téc ni cos da
área de sa ú de e te mos a obri ga ção de co nhe cer o
per fil epi de mi o ló gi co de uma po pu la ção e de iden ti fi -
car uma ca de ia epi de mi o ló gi ca ab so lu ta men te cla ra,
como a exis ten te no País em re la ção à fe bre ama re la.
Os pró pri os me i os de co mu ni ca ção já es tam pam ca-
sos de fe bre ama re la, que, jun to com o mos qui to Ae-
des aegy pti*, for ma uma ca de ia ab so lu ta men te cla ra 
no sen ti do de pro por ci o nar ca sos e mais ca sos de fe-
bre ama re la. Já ti ve mos a opor tu ni da de, esta se ma -
na, o Se na dor hão Vi a na e eu, de mos trar cla ra men te
uma ca de ia epi de mi o ló gi ca pron ta que po de rá pro vo -
car pro ble mas gra vís si mos em re la ção à fe bre ama re -
la. No en tan to, mais uma vez a pre o cu pa ção é quan to
aos re cur sos que de ve rão ser le van ta dos para a cam-
pa nha de va ci na ção. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci -
a men to e, mais uma vez, faço um ape lo para que os
téc ni cos, que têm a obri ga ção de ser res pon sá ve is:
mu i to mais do que o dis cur so po lí ti co, mu i to mais do
que a des cul pa do pâ ni co, ve jam com a mais ab so lu ta 
ob je ti vi da de que exis te a pos si bi li da de de ha ver um
sur to de fe bre ama re la no País. É este o meu ape lo:
pro vi den ci em a va ci na ção em mas sa. Qu a is são os
cus tos de não se ter a va ci na ção em mas sa? Qu a is
são os pro ble mas gra vís si mos que po dem acon te cer
em re la ção à apli ca ção des sa va ci na? Ne nhum. Por-
tan to, a des cul pa do pâ ni co é a ve lha des cul pa das fi-
nan ças pú bli cas. Assim sen do, mais uma vez faço o
aler ta: exis te uma ca de ia pron ta e pode ha ver, sim,
au men to de ca sos de fe bre ama re la. Daí o nos so ape-
lo de que o ajus te fis cal não es te ja aci ma de vi das que
po dem ser des tru í das nes te País pela fe bre ama re la.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra He lo i sa He-

le na, que é uma pes soa da área de sa ú de e que co-
nhe ce com pro fun di da de o pro ble ma.

E, re pi to, Srs. Se na do res e Srªs Se na do ras, não
são pa la vras ou cons ta ta ções ape nas mi nhas. São to-
das ma té ri as pu bli ca das nos jor na is. O jor nal O
Globo do dia 16, por exem plo, res sal ta: “Com ba te
ao mos qui to terá ver bas re du zi das”. O Cor re io
Brazili en se de hoje: “Sem va ci na con tra fe bre ama-
re la”; “Mo ra do res de zo nas ru ra is ao nor te do Dis tri to 
Fe de ral pre ci sam en fren tar 50 qui lô me tros até en con -
trar um pos to de imu ni za ção”.

E, na ver da de, se for mos bem sin ce ros, mu i tos
de nós fo mos va ci na dos por que ti ve mos que vi a jar
para al gum país que exi ge a va ci na ção con tra fe bre
ama re la. Por que o Mi nis té rio da Sa ú de não en ca rou e
não vem en ca ran do com a im por tân cia de vi da o as-
sun to. Está aqui re gis tra do: “Des de 1983 ca sos vêm
au men tan do nas re giões”, com pe ri go lo gi ca men te
de se alas trar por todo o País.

Pa re ce que só ago ra, e fe liz men te, pre ten de-se
fa zer uma va ci na ção em mas sa, que é ne ces sá ria sim
– e o jor nal tam bém in for ma que o Mi nis tro des car ta a
va ci na ção em mas sa.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro fa zer ver bal -
men te um re que ri men to à Mesa – que de po is será en-
ca mi nha do em for ma de do cu men to –, con vi dan do o
Sr. Mi nis tro da Sa ú de para vir pres tar es cla re ci men -
tos a esta Casa so bre a ques tão, que é de alto in te res -
se para a so ci e da de.

Não é pos sí vel que to das as emis so ras de te le -
vi são do País es te jam no ti ci an do os ma le fí ci os à po-
pu la ção ca u sa dos pela fe bre ama re la e que o as-
sun to es te ja sen do tra ta do sem a de vi da im por tân -
cia.

De ve mos, por tan to, cha mar o Sr. Mi nis tro. S.
Exª, que é um Se na dor, por tan to um ho mem afe i to a
es cla re ci men tos, deve com pa re cer a esta Casa, que
re pre sen ta os Esta dos, para pres tar es ses es cla re ci -
men tos.

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

Res sur gi men to de Do en ças Tro pi ca is no
País Espe ci fi ca men te o Pro ble ma da Den gue

26-6-2001

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o rá pi do
avan ço da den gue, nos cen tros ur ba nos bra si le i ros, e
o re cen te re a pa re ci men to de ca sos de fe bre ama re la,
no Cen tro-Oeste de Mi nas Ge ra is, es tão acen den do o
si nal ver me lho de aler ta para a efi cá cia das po lí ti cas
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pú bli cas de con tro le e de er ra di ca ção das do en ças
tro pi ca is no Bra sil.

Hoje, que ro abor dar es pe ci fi ca men te o pro ble -
ma da den gue, do en ça que tem as sus ta do a po pu la -
ção ur ba na e que, pa re ce, não mais quer de i xar o no-
ti ciá rio. A cada dia, apa re cem mais fo cos dela, de ge -
ne ran do em epi de mi as que vão se alas tran do por di-
ver sas par tes do País. A pro gres são e dis se mi na ção
da den gue ga nha ma i or vi si bi li da de e ma i or re per cus -
são à me di da que tem atin gi do pes so as da eli te do
Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo, as duas ci da des onde
se en con tram as ma i o res em pre sas de co mu ni ca ção
bra si le i ras.1 Mes mo por via per ver sa, isto é, em ra zão 
de que os me i os de co mu ni ca ção dão mais im por tân -
cia ao que acon te ce com as pes so as de pos se, po-
de-se ter ago ra uma opor tu ni da de para que as au to ri -
da des pas sem a con si de rar o pro ble ma com a gra vi -
da de que ele me re ce.

Sr. Pre si den te, como sa be mos, a den gue, as sim 
como a fe bre ama re la, tem como ve tor o mos qui to
Ae des aegy pti. Como ain da não há va ci na dis po ní vel 
para a den gue, – pre ven do al guns es pe ci a lis tas a
pos si bi li da de de va ci na para ape nas da qui a 5 anos,
pelo me nos,2 – só há uma ma ne i ra de con tro lar a do-
en ça: a re du ção, a ní ve is mí ni mos, da in fes ta ção ur-
ba na pelo mos qui to.3 (Digo in fes ta ção ur ba na por que 
a den gue é, hoje, no Bra sil, es sen ci al men te, do en ça
ur ba na.) Em ou tras pa la vras, é di zer que os pos sí ve is
cri a dou ros do Ae des aegy pti de vem ser lo ca li za dos
e eli mi na dos. E cri a dou ro para o mos qui to da den gue, 
to dos tam bém sa be mos, é água lim pa e pa ra da.

A res pon sa bi li da de do con tro le da den gue, por
sua vez, – isto deve fi car bem cla ro!, – tem de ser
com par ti lha da en tre ci da dãos e Po der Pú bli co. Se so-
men te o Po der Pú bli co se mo bi li zar, mas es bar rar na
in di fe ren ça das pes so as, en tão esta guer ra es ta rá
per di da. Igual men te, se os ci da dãos com pre en de rem
a gra vi da de da si tu a ção, co la bo ra rem para a eli mi na -
ção do mos qui to, mas não ti ve rem o apo io do Go ver -
no, en tão ine vi ta vel men te as ví ti mas da den gue con ti -
nu a rão a se mul ti pli car, sem que haja es pe ran ça para
so lu ção do pro ble ma.

Isso, por que qual quer re ci pi en te, por me nor que
seja, se es ti ver sob céu aber to, pode acu mu lar água
da chu va e tor nar-se cri a dou ro para o mos qui to. O
com ba te ao Ae des aegy pti é um com ba te mi nu ci o so. 
E, – este é o pon to!, – tais re ci pi en tes acu mu la do res
d’água po dem es tar tan to no do mí nio pri va do quan to
no do mí nio pú bli co. São la tas, pne us, em ba la gens

des car tá ve is de plás ti co, gar ra fas, va sos de plan tas,
as pró pri as plan tas. Tudo isso pode es tar no quin tal
das ca sas ou, no caso de plan tas e de va sos de plan-
tas, nos apar ta men tos dos ci da dãos, mas tam bém
pode es tar na via pú bli ca, nos ter re nos bal di os, bem
como em re giões ala ga das.

Por tan to, ao ci da dão cabe, pelo me nos, vi gi ar e
con tro lar fo cos do mos qui to em sua re si dên cia; sem
des car tar, é cla ro, a vi si ta do agen te pú bli co ao do mí -
nio pri va do. E ao Po der Pú bli co cabe uma sé rie de
ações, tais qua is cam pa nhas edu ca ti vas que en si -
nem com ba ter fo cos do mos qui to, cons ci en ti zan do e
mo bi li zan do a so ci e da de; tre i na men to e or ga ni za ção
de agen tes sa ni tá ri os que lo ca li zem e eli mi nem fo cos
de mos qui to nos do mí ni os pú bli cos e, igual men te,

fis ca li zem os do mí ni os pri va dos; con tro le na
mo vi men ta ção de bens e de pes so as en tre as áre as
de epi de mi as e as de ma is áre as; e, fi nal men te, uni-
ver sa li za ção do sa ne a men to bá si co.

Pelo que pos so ob ser var, – e aqui vai uma ava li -
a ção pes so al, – nas ci da des e re giões atin gi das pela
den gue, não tem fal ta do mo bi li za ção da so ci e da de
para re sol ver o pro ble ma. Te mos vis to, por exem plo,
ago ra, com a cri se de ener gia elé tri ca, o quan to a po-
pu la ção tem es pí ri to de co la bo ra ção e age pron ta -
men te em caso de ne ces si da de. O con su mo de ener-
gia elé tri ca caiu, em qua se to dos os Esta dos, ain da
em maio; por tan to, no mês an te ri or ao da en tra da em
vi gor das me di das pu ni ti vas. Per ce bo que, com a den-
gue, não tem sido di fe ren te. To da via não te nho vis to,
da par te do Po der Pú bli co, em pe nho igual ao da po-
pu la ção, nem sen ti do de ur gên cia pro por ci o nal à di-
men são do pro ble ma.

Alguns es pe ci a lis tas cul pam a mu ni ci pa li za ção
do ser vi ço de com ba te aos fo cos do mos qui to como
res pon sá vel pela mo ro si da de e ine fi cá cia da ação de
go ver no.4 Não vou ne gar que per sis te, no Bra sil, uma
cul tu ra da aco mo da ção por par te das Pre fe i tu ras, que,
mu i tas ve zes, es pe ram da Admi nis tra ção Fe de ral ou
mes mo da Esta du al aqui lo que lhes com pe te fa zer e o
con se gui ri am ape nas com um pou qui nho mais de
com pe tên cia e de boa von ta de.

Con tu do, o Bra sil deve ser go ver na do como ele
é; não como ele de ve ria ser. Há evi den tes fa lhas no
pro ces so de mu ni ci pa li za ção da sa ú de pú bli ca. Há
Mu ni cí pi os sem qual quer es tru tu ra para fa zer o tra ba -
lho que de les se es pe ra. Enfim, a Admi nis tra ção Fe-
de ral e as Esta du a is não se po dem fur tar à par ce la de
res pon sa bi li da de que lhes cabe em in du zir as ações
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mu ni ci pa is, tre i nar os agen tes mu ni ci pa is, fis ca li zar o
pro ces so de com ba te aa den gue, bem como fis ca li zar 
o cor re to em pre go dos re cur sos re pas sa dos por meio
de con vê ni os.

Con cluo, pois, este dis cur so, exor tan do o Po der
Pú bli co, no ní vel fe de ral e no ní vel es ta du al, a sair da
pa ra li sia em que se en con tra e a so mar es for ços com
as mi lha res de Pre fe i tu ras des te País, para ter mos
su ces so em re du zir, a ní ve is mí ni mos, a in fes ta ção do
mos qui to Ae des aegy pti, ve tor da den gue e da fe bre
ama re la. Não po de mos re tro ce der à si tu a ção dos
cen tros ur ba nos exis ten te no co me ço do sé cu lo pas-
sa do, quan do as prin ci pa is ci da des bra si le i ras eram
in fes ta das por mos qui tos e por do en ças en dê mi cas,
ao pon to de tri pu la ções de na vi os de la zer eu ro pe us
atra ca rem na Baía de Gu a na ba ra para con tem pla rem 
as be le zas na tu ra is do Rio de Ja ne i ro, mas não se
atre ve rem a lá de sem bar car, se guin do di re ta men te
para Bu e nos Ai res.

Era o que ti nha a di zer.

No tas:
1 Mos qui to de grã-fino. Veja, 4-4-01, Bra sil.
2 GUEDES, José da Sil va e da SILVA, Luiz Ja cint ho. “A den gue e
as ma ze las da mo der ni da de” in O Esta do de São Pa u lo, 5-6-01,
in ter net.
3 Idem.
4 Fu na sa não de tec ta pro ble mas lo ca li za dos. Fo lha de S.Pa u lo,
9-4-01, Co ti di a no, p.C3.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pe di do 
de V. Exª será aten di do.

So bre a mesa, men sa gem do Pre si den te da Re-
pú bli ca 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:

MENSAGEM Nº 51, DE 2002 – CN
(Nº 190/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do § 1º do art. 4º do Re gi men to Co-
mum, al te ra do pela Re so lu ção nº 1, de 1995 – CN,
indico o Se nhor De pu ta do Ri car do Bar ros para exer-
cer a fun ção de Lí der do Go ver no no Con gres so Na-
ci o nal.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção e 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) – Os Srs.
Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio Alcân-
tara e Ge ral do Cân di do en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, os de fen so res mais exal ta dos – e mais in gê nu os
– da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas (Alca) es-
tão ago ra pos tos di an te da ne ces si da de de ex pli car, à
opi nião ge ral, como acham mes mo que essa ins ti tu i -
ção fun ci o na rá, se vier a ser im plan ta da. Pois eis que,
há pou cos dias, aque le país pa la di no das li ber da des
de co mer ci a li za ção e de mo vi men ta ção de ca pi tal,
aque la po tên cia he ge mô ni ca do mun do glo ba li za do
to mou du ras me di das no sen ti do de pro te ger da con-
cor rên cia es tran ge i ra um de seus se to res in dus tri a is
mais ine fi ci en tes e ar ca i cos.

Re fi ro-me, é cla ro, ao pa co te do aço lan ça do
pelo pre si den te nor te-americano Ge or ge W. Bush.

As me di das pro te ci o nis tas, des ti na das a ter vi-
gên cia por três anos, vi sam, se gun do ale gam os re-
pre sen tan tes nor te-americanos à Orga ni za ção Mun-
di al do Co mér cio (OMC), a pro te ger da fa lên cia as in-
dús tri as si de rúr gi cas de seu país. Se gun do es ses de-
le ga dos, es sas em pre sas ame ri ca nas es ta ri am ame-
a ça das pela con cor rên cia com o pro du to de pa í ses
ex por ta do res, en tre os qua is o Bra sil.

De ci sões des se tipo, por par te do Go ver no ame-
ri ca no, vêm sem pre acom pa nha das de acu sa ções de
dum ping, de sub sí di os exa ge ra dos, di ri gi das aos pa-
í ses que ofe re cem pro du tos a pre ços in fe ri o res aos
que a in dús tria ame ri ca na con se gue man ter. Na ver-
da de, qua se sem pre – e, de fato, é esse o caso ago ra
–, tra ta-se de um se tor in dus tri al que está de ca den te
nos Esta dos Uni dos, uti li zan do equi pa men to ul tra -
pas sa do e pa gan do sa lá ri os mais al tos que a mé dia
mun di al. Tudo isso im pli ca pre ços não-competitivos.

Se lá va les se mes mo o cre do do li vre co mér cio
que pre ga com tan ta in sis tên cia aos mais fra cos, o
Go ver no ame ri ca no de ve ria sim ples men te cru zar os
bra ços e de i xar fa li rem as em pre sas ine fi ci en tes ins-
ta la das em seu ter ri tó rio. Mas isso, na tu ral men te, se-
ria ca u sar o de sem pre go de al guns mi lha res de tra ba -
lha do res – ou, me lhor di zen do, de ele i to res. Não nos
de ve mos es que cer tam pou co que tam bém são ele i to -
res os tra ba lha do res apo sen ta dos das in dús tri as em
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ques tão, ge ral men te pen si o nis tas dos fun dos de apo-
sen ta do ria man ti dos por es sas em pre sas. 

Acon te ce que – pe que no de ta lhe – ha ve rá ele i -
ções le gis la ti vas no fi nal des te ano. E a ad mi nis tra ção 
re pu bli ca na tem todo o in te res se em man ter o con tro -
le da Câ ma ra dos De pu ta dos, não po den do ad mi tir a
der ro ta em Esta dos cuja eco no mia está fun da da na
si de rur gia, como Ohio, Vir gí nia Oci den tal e
Pennsylva nia, com seus 190 mil me ta lúr gi cos ati vos e
seus 600 mil apo sen ta dos.

Por ca u sa des se in te res se ele i to re i ro do pre si -
den te ame ri ca no, o Bra sil, bem como o Ja pão, a Co-
réia e os pa í ses da União Eu ro péia vê em-se pre ju di -
ca dos com co tas e ta ri fas de im por ta ção nos Esta dos
Uni dos que po dem che gar aos trin ta por cen to. As co-
tas fo ram es ta be le ci das de acor do com as im por ta -
ções ame ri ca nas de 2001, o que im pli ca o li mi te de
2,54 mi lhões de to ne la das para as pla cas se-
mi-acabadas bra si le i ras, nos so prin ci pal ar ti go ven di -
do àque le país.

A pers pec ti va do fim da atu al re ces são nos
Esta dos Uni dos e do re tor no do cres ci men to eco nô -
mi co nes te ano le va ri am fa tal men te a um in cre men to
das im por ta ções de aço, o que be ne fi ci a ria os pa í ses
ex por ta do res como o nos so. Po rém, com a ta xa ção
em 30% de todo o aço que ex ce der o li mi te de 2,54
mi lhões de to ne la das, nos sas ex por ta ções es ta rão
im pe di das de cres cer, pois seu pre ço se tor na rá pro i -
bi ti vo no mer ca do ame ri ca no.

O Ja pão, a Co réia, a União Eu ro péia e até a re-
cém-aceita Chi na já es tão le van tan do, na OMC, ques-
ti o na men tos de vi o la ção pe los ame ri ca nos das re gras 
in ter na ci o na is do li vre co mér cio. Os EUA in vo ca ram o
Acor do de Sal va guar das de 1994, que per mi te a um
país a pro te ção tem po rá ria de uma in dús tria em di fi -
cul da des até que ela vol te a ser com pe ti ti va. Não é a
pri me i ra vez nem será a úl ti ma que eles o in vo cam, e,
como das ou tras ve zes, não será a úl ti ma vez que ou-
tros pa í ses re cla mam da le ga li da de des sa ale ga ção
dos ame ri ca nos.

O pro ble ma, no caso, é que a in dús tria si de rúr gi -
ca ame ri ca na não tem je i to no mé dio pra zo, pois será
mu i to caro re es tru tu rar todo o se tor, como aliás o fez o
Bra sil após sua pri va ti za ção. Di zen do em ou tras pa la -
vras: o cus to em que nos so País já in cor reu, ao mo-
der ni zar seu se tor si de rúr gi co, não po de rá ser amor ti -
za do ago ra que os ame ri ca nos es ta be le ce ram es sas
bar re i ras.

Não pode ha ver nada mais con trá rio às te ses
eco nô mi cas ne o clás si cas e li be ra is, que de fen dem o
lu cro dos que to mam ini ci a ti vas em pri me i ro lu gar.

Há uma pers pec ti va mais som bria, en tre as con-
se qüên ci as das me di das pro te ci o nis tas ame ri ca nas.
É a de uma ine vi tá vel su per ofer ta de aço no mun do
ao lon go dos pró xi mos três anos, que ca u sa ria uma
que da ver ti gi no sa nos pre ços dos pro du tos si de rúr gi -
cos. Pre ju í zo cer to para os pa í ses ex por ta do res,
como o Bra sil. Aliás, com o pe ri go de di fi cul da des sé ri as 
– e ris co até de fa lên ci as – para nos sas in dús tri as. Por
isso o se tor já re i vin di can do do Go ver no o au men to
da ta ri fa na ci o nal in ci den te so bre os pro du tos si de rúr -
gi cos que im por ta mos.

É ver da de que, ape sar de to dos es ses in con ve -
ni en tes ca u sa dos pe las me di das de Bush, o Bra sil
não pode fa zer re ta li a ções mu i to for tes, se quer aque-
las res tri tas ao se tor, como a hi pó te se – le van ta da por
alguns – de nos sas si de rúr gi cas de i xa rem de im por tar
o car vão ame ri ca no. So mos mu i to pe que nos no mer-
ca do in ter na ci o nal e as con tra-reações ame ri ca nas
po de ri am ser des pro por ci o na is. Pela mes ma ra zão,
não po de mos ape lar aber ta men te para a ci da da nia e
pro mo ver uma cam pa nha po pu lar de bo i co te aos pro-
du tos de con su mo de ori gem nor te-americana.

O que não po de mos, tam pou co, é fi car ca la dos.
O me lhor ca mi nho, pelo mo men to, é ade rir, como ter-
ce i ra par te in te res sa da, aos re cur sos que pa í ses ou
gru pos mais for tes, como o Ja pão ou a União Eu ro -
péia, im pe tra rem na OMC con tra o pa co te pro te ci o -
nis ta ame ri ca no. Assim, pelo me nos, não es ta re mos
en fren tan do o leão so zi nhos.

Po de mos nos apro ve i tar, tam bém, de um even-
tu al bo i co te de um gi gan te emer gen te, a Chi na, que
ame a ça so bre ta xar a soja ame ri ca na. Se con si de rar -
mos que, ano pas sa do, os chi ne ses im por ta ram um
bi lhão de dó la res de soja dos EUA, ve re mos o enor-
me po ten ci al para pe ne trar mos, com nos sa soja, nes-
se imen so mer ca do. Assim como a soja para os chi-
ne ses, de ve rá ha ver ou tras opor tu ni da des de in va são 
de mer ca dos com pra do res de pro du tos ame ri ca nos
que, even tu al men te, de ci di rem por al gu ma for ma de
re ta li a ção.

Po de mos, ain da, es cu da dos no pró prio Acor do
de Sal va guar das in vo ca do pe los EUA, bus car mais
ener gi ca men te exi gir dos ame ri ca nos cer tas com pen -
sa ções co mer ci a is ao pre ju í zo que suas me di das nos
ca u sa rão, que pode atin gir a ci fra de um bi lhão de dó-
la res nos três pró xi mos anos. Essas com pen sa ções
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pode ri am con sis tir em re du ções equi va len tes nas ta-
ri fas de ou tros pro du tos. De ve mos es tar cons ci en -
tes, con tu do, de que os EUA, à ma ne i ra do leão da
fá bu la, não cos tu mam cum prir esse lado do acor do,
agin do sem pre uni la te ral men te, como bem o po dem
ates tar, por exem plo, nos sos ex por ta do res de suco
de la ran ja.

Seja nos fo ros di plo má ti cos da OMC, seja na
agi li da de em en trar nos es pa ços co mer ci a is even tu al -
men te bar ra dos a pro du tos ame ri ca nos que pos sa -
mos subs ti tu ir pe los nos sos, o Bra sil pre ci sa de i xar
cla ro seu des con ten ta men to e mos trar que, ape sar de
re la ti va men te pe que no no mer ca do mun di al, não
pode ser des pre za do como se não ti ves se qual quer
re le vân cia.

Mu i to obri ga do

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re cen te edi-
ção da re vis ta se ma nal Car ta Ca pi tal abor da em pro-
fun di da de o tema do avan ço ex tra or di ná rio da de si -
gual da de eco nô mi ca en tre as na ções, ao lon go dos
sé cu los. A ma té ria con si de ra re sul ta dos pro du zi dos
pe las es ta tís ti cas eco nô mi cas de tem pos já an ti gos,
em bo ra se pos sa ale gar que até mes mo os nú me ros
do cres ci men to do Pro du to Inter no Bru to – PIB do
País, no ano pas sa do, sus ci tam dú vi das, con tes ta -
ções e re vi sões.

O au tor, Anto nio Luiz Cos ta, re por ta-se às pes-
qui sas de eco no mis ta bri tâ ni co e pro fes sor da Uni ver -
si da de de Gro nin gen, na Ho lan da, re a li za das a pe di -
do da Orga ni za ção para Co o pe ra ção e De sen vol vi -
men to Eco nô mi co (OCDE), com pre en den do o pro-
gres so do pla ne ta do iní cio da era cris tã ao ano 2000,
para a re fle xão so bre os des ti nos da eco no mia mun-
di al e da ciên cia eco nô mi ca.

Esse pro fes sor, Angus Mad di son, con si de ra
exis tir a con ti nu i da de do pro gres so, des car tan do as
re a va li a ções – para cima – das po pu la ções das Amé-
ri cas e da Áfri ca no pe río do que an te ce de a co lo ni za -
ção, pro mo vi das por es co las de his to ria de mo grá fi ca.
Opta pela es ti ma ti va tra di ci o nal de um mi lhão de ha-
bi tan tes para o Bra sil de 1500, em bo ra a ma i o ria dos
es pe ci a lis tas pre fi ram con si de rá-la en tre 3,5 mi lhões
e 8 mi lhões.

Para Mad di son, ape nas no prin cí pio do sé cu lo XIX
foi pos sí vel con tar com nú me ros sis te ma ti za dos da
pro du ção agrí co la e industri al da ma i o ria dos pa í ses.
Assim, em 1820 a ren da per ca pi ta da Ho lan da, o país
mais rico, era ape nas 4,4 ve zes su pe ri or à da Áfri ca, o

con ti nen te mais po bre, e aci ma da os ten ta da pela
Ingla ter ra, a se nho ra do co mér cio mun di al. Na Amé ri -
ca do Nor te, a ren da não ul tra pas sa va o tri plo da re-
gis tra da no con ti nen te ne gro.

Na ma i or par te do mun do, va ri a va de 30% a
60% aci ma da mé dia afri ca na. No Ja pão, ”o go ver no
ab sor via gran de par te do PIB e a bur gue sia era a ca-
ma da so ci al mais des pre za da“. O fu tu ro do país, alhe-
io ao co mér cio in ter na ci o nal e ao ri gor dos mé to dos
eco nô mi cos, as sen ta va-se em ele va dos pa drões de
edu ca ção, tec no lo gia agrí co la, hi gi e ne, sa ú de e con-
tro le da na ta li da de.

Com o iní cio da or dem li be ral, em 1870, Mad di -
son re gis tra que a ren da mé dia dos pa í ses oci den ta is
era três ve zes e meia su pe ri or à dos pa í ses pe ri fé ri -
cos, en tre os qua is a Rús sia, com uma renda per ca pi -
ta duas ve zes ma i or do que a da Áfri ca. A da Argen ti -
na era ma i or que a da Fran ça, e o Ja pão e o Bra sil es-
ta vam equi pa ra dos, em nú me ros es ta tís ti cos.

Re gis tra, no que se re fe re aos da dos qua li ta ti -
vos, que nas co lô ni as bri tâ ni cas o co mér cio era for-
mal men te li vre e que, após o mo tim in di a no, que obri-
ga ra a es ta ti za ção da ad mi nis tra ção co lo ni al, em
1857, a apro pri a ção di re ta da ren da pas sou a ser
mais mo de ra da. Po rém, a eli te co lo ni al per ma ne ceu
de ci din do os in ves ti men tos e a com pra de pro du tos
bri tâ ni cos, en quan to os na ti vos, que a imi ta vam, des-
pre za vam os pro du tos lo ca is e mes mo os das ou tras
po tên ci as eu ro péi as en vol vi das na com pe ti ção co-
mer ci al.

Essas po tên ci as ex plo ra vam com ma i or ri gor as
suas co lô ni as, ve dan do-lhes a im por ta ção de pro du -
tos de ter ce i ros; obri gan do-as a trans fe rir gran des su-
pe rá vits co mer ci a is para as me tró po les e a pa gar o
cus to da ad mi nis tra ção co lo ni al da re pres são de seus
pró pri os na ti vos.

A Chi na era sub me ti da às po tên ci as in dus tri a is,
obri ga da à aber tu ra de seus por tos à im por ta ção do
ópio bri tâ ni co e, com essa jus ti fi ca ção, até mes mo a
pa gar o cus to das guer ras mo vi das con tra ela. Em
1913, a ren da mé dia oci den tal era 4,8 ve zes su pe ri or
à da pe ri fe ria, com a Grã-Bretanha sen do su pe ra da
pe los Esta dos Uni dos, 8% mais rico, e pela Aus trá lia,
em per cen tu al de 16% e com ren da per ca pi ta 10,4
ve zes su pe ri or à da Chi na.

A Argen ti na, apa ren tan do uma vi tó ria da Te o ria
das Van ta gens Com pa ra ti vas, pa re cia in clu í da de for-
ma de fi ni ti va no clu be dos ri cos, por for ça das ex por -
ta ções de car nes e ce re a is. Era mais rica do que a
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Ale ma nha, en tão a se gun da po tên cia in dus tri al e mi li -
tar do mun do, en quan to o Uru guai e o Chi le co lo ca -
vam-se na di an te i ra da Itá lia e da Espa nha.

O Ja pão, a Rús sia, o Mé xi co, a Áfri ca do Sul, a
Co lôm bia e o Peru os ten ta vam ren da duas a três ve-
zes su pe ri or à da Chi na, apa ren tan do es ca par da vala
co mum. E o Bra sil, após 67 anos de Impé rio e 24 de
Re pú bli ca Ve lha, es tag na va-se no mes mo ní vel da
Ásia co lo ni al.

Em 1913, re pe ti mos, nada nos nú me ros ga ran -
tia que o Ja pão era e con ti nu a ria a ser uma po tên cia,
mas evi den ci a vam que o Mé xi co e o Peru, de pen den -
tes, se ri am cada vez mais po bres em ter mos re la ti -
vos. Não se po de ria an te ver o tris te fu tu ro da Argen ti -
na, se o PIB per ca pi ta era su pe ri or e as cen dia mais
ve loz men te do que o da Bél gi ca ou da Su é cia.

Mad din son, com o seu am bi ci o so tra ta do, de-
mons tra a in su fi ciên cia de aná li ses eco nô mi cas
quan ti ta ti vas, como as que hoje pre ten dem de ci dir o
fu tu ro das na ções, quan do, des de Wall Stre et, ig no -
ram as re a li da des so ci a is e es tru tu ra is.

De 1913 para 1950, pe río do de tur bu lên ci as
que in clu í ram a Gran de De pres são; duas guer ras
mun di a is; as revo lu ções rus sa e chi ne sa; a que da do
III Re ich e do Impé rio Bri tâ ni co, Mad di son sal ta para
aque le úl ti mo ano ob ser van do que os Esta dos Uni-
dos, com renda per ca pi ta duas ve zes ma i or do que a
mé dia da Eu ro pa Oci den tal, ha vi am cres ci do mais do
que a mé dia mun di al e su pe ra do as po tên ci as do Ve-
lho Mun do.

Na Amé ri ca La ti na, mu i tos pa í ses ha vi am en ri -
que ci do e su pe ra vam pa í ses ibé ri cos, da Eu ro pa Ori-
en tal e o Ja pão. A Argen ti na o Chi le, o Uru guai e a
Áfri ca do Sul apre sen tan do me nor cres ci men to, eram
com pa rá ve is aos eu ro pe us oci den ta is mas dis tan tes
dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá e da Aus trá lia.

Nes ses 37 anos, o cres ci men to da ren da per ca-
pi ta do Bra sil sob o go ver no de Getúlio Var gas foi o
ma i or en tre os gran des pa í ses do mun do. De i xou de
ser uma das na ções in de pen den tes mais po bres,
para ter uma ren da pró xi ma da mé dia mun di al – como
tem ain da hoje.

A União So vié ti ca de Sta lin era o país com a se-
gun da evo lu ção mais rá pi da, ape sar da re vo lu ção e
das guer ras mun di a is. A Índia re tro ce de ra e a si tu a -
ção da Chi na, de vas ta da por dé ca das de guer ras ci vis 
e con tra o Ja pão, era de pri men te: em 1950, era su pe -

ra da pela ma i o ria dos pa í ses afri ca nos e apre sen ta -
va-se 30% mais po bre do que no ano 1300.

O pe río do de 1950 a 1973 é mar ca do pelo mi la -
gre ja po nês, que, em me nos de uma ge ra ção, mul ti pli -
cou a renda per ca pi ta por seis. A Chi na re cu pe rou
algum ter re no, ao pas so que a Co réia do Sul e Ta i wan re-
ve la ram cres ci men to acen tu a do, ain da que in su fi ci ente
para al can çar a mé dia da Amé ri ca La ti na. O Bra sil,
com me nor avan ço, ain da as sim con se guiu qua se
igua lar a mé dia de ou tros pa í ses la ti no-americanos.

Por der ra de i ro, no pe río do da or dem ne o li be ral,
de 1973 a 1998, mu i tos pa í ses asiá ti cos de sen vol ve -
ram-se aci ma da mé dia mun di al. A Chi na su pe rou
uma fase de ex tre ma mar gi na li za ção e a Índia ga nhou 
mais po si ções.

Na Eu ro pa Ori en tal e na Amé ri ca La ti na, a ren-
da per ca pi ta pra ti ca men te es ta ci o nou. No pe río do,
ape sar da di mi nu i ção da ex plo são de mo grá fi ca, o
cres ci men to anu al mé dio da ren da per ca pi ta glo bal
man te ve-se equi pa ra do ao das dé ca das fi na is do sé-
cu lo XIX e me nos da me ta de do al can ça do en tre 1950
e 1973.

Ao fi na li zar seus bri lhan tes co men tá ri os à obra
de Mad di son, Anto nio Luiz Cos ta ex pres sa a con vic -
ção de que ”se o au men to das de si gual da des en tre
pa í ses tem sido uma cons tan te nos úl ti mos 500
anos“, nos sete der ra de i ros che gou a ní ve is sem pre-
ce den tes. Isso por que ”o cres ci men to eco nô mi co pro-
por ci o nou mu i to a uns pou cos, mu i to pou co à ma i o ria
e ab so lu ta men te nada a mu i tos“.

Em re su mo, o es tu do eco no mé tri co de Car ta -
Ca pi tal, ao ana li sar as de mons tra ções es ta tís ti cas
que es pe lham as gran de zas eco nô mi cas, é en fá ti co
na de mons tra ção da exis tên cia de con tun den te de si -
gual da de de pro gres so en tre as na ções, ao lon go dos
sé cu los, des com pas so que pro duz du ros re fle xos no
bem-estar das po pu la ções, e que tam bém ain da se
re pe te en tre re giões e es ta dos bra si le i ros.

De fato, nú me ros do Cen so 2000, di vul ga dos pelo
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE),
de mons tram que o Su des te che gou a 2000 com ren di -
men to mé dio men sal de 945 re a is, duas ve zes mais do
que os ga nhos dos che fes de fa mí li as nor des ti nos, que
re ce bem 480 re a is men sal men te. Os mes mos nú me ros
de nun ci am que pros se gue, in fe liz men te, a de si gual da -
de eco nô mi ca en tre as re giões, em que pese a tran si -
ção da re ces são do co me ço dos anos 90 para a es ta bi -
li za ção mo ne tá ria da era do Real.
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Esta mos con clu in do, Sr. Pre si den te, es tas bre-
ves con si de ra ções, des ta can do que cer ca de 9% da
po pu la ção bra si le i ra, ou 15 mi lhões e 100 mil pes so -
as, ain da vive com tão-somente um dó lar por dia, se-
gun do es ti ma ti vas do Pro gra ma das Na ções Uni das
para o De sen vol vi men to (ONU/Pnud).

Esse qua dro, con quan to seja re ve la dor de que o
pro ble ma da mi sé ria em nos so País é de ter mi na do
pela má dis tri bu i ção de ren da, e não pela fal ta de re-
cur sos, pode ser em gran de par te su pe ra do por me di -
das que re al men te man te nham o cres ci men to eco nô -
mi co e re ver tam o ín di ce de in di gên cia da po pu la ção.

Por tudo isso, de po i men tos re le van tes, como o
ago ra re su mi da men te co men ta do, ser vem à fun da -
men ta ção de quan tos, como nós, pre ga mos a ne ces -
si da de de mais ações, pron tas e efi ca zes, de com ba -
te à po bre za em todo o País.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o as sun to que
me mo ti va a in ter vir nes te mo men to é da ma i or gra vi -
da de. Sin di ca tos e as so ci a ções li ga dos ao ramo pe-
tro lí fe ro es tão sen do per se gui dos por não con cor da -
rem com as no vas for mas de pre vi dên cia im pos tas
pela Pe tro brás.

Du ran te todo o dia de on tem, mais de 40 di ri gen -
tes sin di ca is da Fe de ra ção Úni ca dos Pe tro le i ros
(FUP) e da Asso ci a ção dos Enge nhe i ros da Pe tro -
brás (AEPET) ocu pa ram o sé ti mo an dar do pré dio
sede da em pre sa, na Ave ni da Chi le, no Rio de Ja ne i -
ro, exi gin do que a Pe tro brás re ve ja a de ci são de sus-
pen der o des con to em fo lha da con tri bu i ção dos apo-
sen ta dos e pen si o nis tas para as en ti da des re pre sen -
ta ti vas dos tra ba lha do res.

Essa con tri bu i ção sin di cal tem sido re pas sa da
pela Fun da ção Pe tros, que ge ren cia o fun do de pen-
são dos pe tro le i ros, há mais de 30 anos. Mas des de
que a ca te go ria in ter rom peu na Jus ti ça a im plan ta ção 
do novo pla no de pre vi dên cia cri a do pela Pe tros, in ti -
tu la do Pe tro brás Vida, a fun da ção vem ame a çan do
cor tar o re pas se. O pla no está sus pen so des de o dia
23 de no vem bro do ano pas sa do, quan do a FUP ob te -
ve a pri me i ra li mi nar can ce lan do o pro ces so de mi gra -
ção que ha via sido im pos to pela Pe tros.

Pior que des res pe i tar os sin di ca tos, a Pe tros e,
em úl ti ma ins tân cia, a Pe tro brás, que é quem di ri ge a
fun da ção, des res pe i ta ram de ci sões ju di ci a is que obri-
ga vam o re pas se para três sin di ca tos. De po is de dez

ho ras de ocu pa ção, di re to res da Pe tro brás e da Pe-
tros com pro me te ram-se a re a li zar os de pó si tos re fe -
ren tes ao mês de mar ço. E uma re u nião fi cou mar ca -
da para ama nhã en tre re pre sen tan tes da Pe tros, Pe-
tro brás e das en ti da des sin di ca is para re sol ver o im-
pas se so bre os pró xi mos me ses.

Essa po lí ti ca de in ti mi da ção tem o ob je ti vo cla ro
de in ter rom per a cam pa nha que a FUP e os sin di ca -
tos vêm fa zen do con tra a im plan ta ção do novo pla no
de pre vi dên cia que trans for ma o sis te ma de be ne fí cio
de fi ni do em con tri bu i ção de fi ni da. Nes sa mo da li da de, 
o va lor da con tri bu i ção é fixo, mas o be ne fí cio que o
con tri bu in te vai re ce ber ao se apo sen tar de pen de do
de sem pe nho do fun do de pen sões. Além da per da de
di re i tos, o novo pla no tem por prin cí pio a re ti ra da ile-
gal de re cur sos do pla no atu al, vi san do es con der os
dé fi cits ca u sa dos por su ces si vas más ad mi nis tra ções 
do fun do de pen são.

Além dis so, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na
pas sa da, o pre si den te da Pe tro brás, Fran cis co Gros,
re cu sou-se a re ce ber as vi ú vas e fa mi li a res dos 11
pe tro le i ros mor tos no na u frá gio da pla ta for ma P-36.
Elas es ta vam acom pa nha das de di ri gen tes sin di ca is
e par la men ta res e, ain da as sim, os por tões fo ram fe-
cha dos e até a po lí cia foi aci o na da para im pe di-las de
en trar na sede da em pre sa. Eu mes mo es ti ve lá
acom pa nhan do as re i vin di ca ções des sas mu lhe res
que, de po is de um ano do ocor ri do, além de seus di-
re i tos, exi gi am que fos sem cum pri das as re co men da -
ções das co mis sões que in ves ti ga ram o aci den te
para evi tar no vas tra gé di as.

Uma nova re u nião foi mar ca da para o dia 20,
mas o Sr. Fran cis co Gros no va men te não re ce beu os
sin di ca lis tas. Dis se que aten de ria as vi ú vas e os par-
la men ta res pre sen tes, mas que não ace i ta ria os sin-
di ca lis tas e os ad vo ga dos das en ti da des. 

Arbi tra ri e da des como esta são mar ca re gis tra da 
do go ver no Fer nan do Hen ri que. O des res pe i to, ame-
a ças e re ta li a ções con tra sin di ca tos em vez do diá lo -
go. O des ca so por de ci sões ju di ci a is e a fal ta de aten-
ção com os em pre ga dos de suas pró pri as em pre sas.
E mais uma vez o go ver no quer que os tra ba lha do res
pa guem por er ros que ele pró prio se re cu sa as su mir.

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, 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 da pró-
xi ma ter ça-feira, dia 2 de abril, a re a li zar-se às 14 ho-
ras e 30 mi nu tos, a se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 20 mi nu tos.)

(0S 12257/02)
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