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Federativa do Brasil e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (OEI), celebrado em Brasília, em 30 de janeiro de 2002. 01 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 365, de 2003 (nº 1.697/2002, na Câmara do 
Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente, assinado em 
Assunção, no âmbito do Mercado Comum do sul – MERCOSUL, em 22 de junho de 
2001.  15 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 366, de 2003 (nº 1.601/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de 
Serviços do Mercosul, concluído em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997, 
acompanhado de seus quatro anexos setoriais, adotado pela Decisão nº 9/98, do Conselho 
Mercado Comum, em 23 de julho de 1998. 34 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 377, de 2003, que disciplina relações jurídicas 
decorrentes da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002. Sen Pedro Simon 511 
 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 
 Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003 (proveniente da Medida Provisória 
nº 116, de 2003), que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril de 2003, e dá 
outras providências (continuação da votação, em turno único). 517 
 
 Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003 (proveniente da Medida Provisória 
nº 118, de 2003), que altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da 
Constituição Federal, proveniente da Medida Provisória nº 118, de 2003. 534 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 240, de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que Estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional para 
determinar a adoção de políticas específicas de acesso a bibliotecas, a computadores e a 
internet e elaboração de metas de inclusão digital. Sen Antonio Carlos Valadares 149 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 241, de 2003, que acrescenta dispositivo ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – tipificando o crime de 
participação em organização criminosa. Sen Valmir Amaral 152 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 242, de 2003, que altera a Lei nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas nos termos 
do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. Em relação à propaganda de medicamentos e 
terapias. Sen Serys Slhessarenko 235 
 



 Projeto de Lei do Senado Nº 243, de 2003, que dá nova redação ao § 1º do art. 
43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor), para reduzir de cinco para dois anos o prazo máximo para a manutenção de 
informações negativas em cadastros de consumidores. Sen Augusto Botelho 238 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 244, de 2003, que altera a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para disciplinar a correção dos benefícios previdenciários. Sen Paulo Paim 343 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 245, de 2003 – Complementar, que altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Sen Osmar 
Dias  475 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 246, de 2003, que dispõe sobre a reserva de 
habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia. 
Sen Iris de Araújo 476 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 247, de 2003, que acrescenta inciso XVII ao artigo 
51 da Lei nº 8.078, de 141 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, definindo como nula a cláusula de eleição de foro 
em prejuízo da defesa do consumidor. Sen Augusto Botelho 496 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 248, de 2003, que acrescenta inciso XVIII ao art. 
51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências” para prever a nulidade da cláusula que surpreenda 
o consumidor após a conclusão do contrato. Sen Augusto Botelho 497 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 249, de 2003, que concede isenção do Imposto de 
importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados a aparelhos próprios para 
radioamadorismo, quando importados ou adquiridos por radioamador habilitado e 
participante da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (RENER), integrante do 
Sistema Nacional de Defesa civil (SINDEC). Sen Garibaldi Alves Filho 497 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 45, de 2003, que insere novos parágrafos 
no art. 212, instituindo o Fundo Nacional da Educação Infantil (FUNEI) e fundos 
municipais para atendimento a crianças de até três anos, e dá nova redação ao art. 239 da 
Constituição Federal. 153 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 46, de 2003, que altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências. 229 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 47, de 2003, que altera o caput do art. 57 
da Constituição Federal. 232 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 48, de 2003, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 233 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 49, de 2003, que acrescenta inciso e dá 
nova redação ao § 2º do art. 37 da Constituição Federal, para vedar a nomeação de 
parentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança. Sen 
Demóstenes Torres 513 
 
RAÇA 
 
 Informa sobre manifesto de artistas negros em apoio a projeto de lei de sua 
autoria, que estabelece o Estatuto da Igualdade Racial. Sen Paulo Paim 73 
 



 Discute os assuntos apresentados pelo Senador Paulo Paim principalmente a 
manifestação dos artistas negros. Aparte ao Senador Paulo Paim. Sen Eduardo Suplicy 74 
 
 Fala da importância do projeto de lei para ajudar na redução dos problemas 
raciais. Aparte ao Senador Paulo Paim. Sen Roberto Saturnino 75 
 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
 Fala da competição entre os setores elétrico e agrícola pelo uso da água da bacia 
do São Francisco. Discute a importância da valorização da Agência Nacional de Águas – 
ANA. Sen José Jorge 352 
 
 Comenta a necessidade de conservação do rio São Francisco e o fato de não se 
levar água às regiões que necessitam. Aparte ao Senador José Jorge. Sen Ney Suassuna 353 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 
 Registra o encontro em Roraima, entre políticos e representantes do Incra com o 
intuito de dirimir conflitos entre famílias assentadas pela reforma agrária e proprietários 
de terras do Estado. Sen Romero Jucá 355 
 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 
 Registra a reunião realizada entre Ministros de Estado e entidades ligadas aos 
servidores públicos, para formatar o processo de negociação em torno da reforma da 
Previdência. E explicita sua preocupação com as aposentadorias de professores das 
universidades públicas, em virtude da reforma da Previdência. Sen Paulo Paim 73 
 
 Fala das perspectivas de alteração na Reforma da Previdência. Sen Paulo Paim 315 
 
 Discute a cerca das perspectivas de alteração na Reforma da Previdência e da 
situação dos futuros aposentados. Aparte ao Senador Paulo Paim. Sen Serys Slhessarenko 316 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 Discute a necessidade de reformulação das vantagens concedidas aos bancos no 
contexto da reforma tributária. Sen Valdir Raupp 291 
 
 Faz considerações a respeito da proposta de reforma tributária. Sen Fernando 
Bezerra  488 
 
REFORMAS 
 
 Fala da sua preocupação de que as reformas propostas pelo Governo não parem 
a administração pública. Sen Osmar Dias 78 
 
 Discute a necessidade das reformas tributária, previdenciária, do judiciário e 
política. Como forma de alavancar o desenvolvimento do País. Sen Edison Lobão 89 
 
RENDA 
 
 Discute sobre a diferença salarial no País. Aparte à Senadora Heloisa Helena. 
Sen Mão Santa 275 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento Nº 453, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
184, de 2003, que “Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a 



forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências”, seja 
encaminhado à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre o mesmo. Sen 
Osmar Dias 01 
 
 Requerimento Nº 454, de 2003, que requer a tramitação em conjunto do Projeto 
de Lei da Câmara nº 20, de 2003, com os Projetos de Lei do Senado nºs

 

 185, de 2002, e 
210, de 2000, por versarem sobre a mesma matéria. Sen Antônio Carlos Magalhães 101 

 Requerimento Nº 455, de 2003, que requer informações ao Exmº Sr. Ministro 
das Cidades sobre obras de saneamento e abastecimento de água em municípios 
brasileiros. Sen Arthur Virgílio 147 
 
 Requerimento Nº 456, de 2003, que requer audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 
nº 161, de 1989-Complementar, que “define os serviços de qualquer natureza sujeitos ao 
imposto de competência dos municípios, previsto no inciso IV do art. 156 da 
Constituição Federal e estabelece suas alíquotas máximas”. Sen Papaléo Paes 153 
 
 Requerimento Nº 457, de 2003, que requer informações ao Ministro dos 
Esportes, acerca de convênio firmado com a Prefeitura de Uatumã, no Amazonas, para 
construção de quadra de esportes em escolas do município. Sen Arthur Virgílio 195 
 
 Requerimento Nº 459, de 2003, que requer informações ao Ministro da Saúde, 
acerca da fiscalização o controle de medicamentos. Sen Arthur Virgílio 196 
 
 Requerimento Nº 460, de 2003, que requer a retirada do Requerimento de 
Informações nº 398/2003. Sen Arthur Virgílio 197 
 
 Requerimento Nº 461, de 2003, que requer a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, composta por onze titulares e sete suplentes, para, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, apurar eventuais irregularidades na remessa de divisas do Brasil para o 
exterior, a partir de 1996, realizadas principalmente através do Banestado, ex-banco 
estatal do Paraná. Sen Ideli Salvatti 199 
 
 Requerimento Nº 462, de 2003, que requer que seja criada Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), composta de 11 (onze) membros titulares e de 6 (seis) 
suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, destinada a, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, com limite de despesas fixado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais), apurar e investigar as remessas de recursos financeiros para o exterior, a partir de 
Foz do Iguaçu/PR, entre os anos de 1996 e 1999, que apresentam indícios de lavagem de 
dinheiro e de crimes contra o sistema  financeiro nacional e contra a ordem tributária. Sen 
Antero Paes de Barros 198 
 
 Requerimento Nº 463, de 2003, que requer a manifestação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, quanto às informações solicitadas. Sen Demóstenes 
Torres  200 
 
 Requerimento Nº 464, de 2003, que requer que sejam prestadas homenagens de 
pesar pelo falecimento do Deputado Moisés Lipnike. Tendo usado da palavra os Srs. 
Romero Jucá, Arthur Virgílio, augusto Botelho e Ney Suassuna. Sen Romero Jucá 201 
 
 Requerimento Nº 465, de 2003, que requer homenagem de pesar pelo 
falecimento do Deputado Federal, pelo PDT de Roraima, Moises Sragovicz Lipnik, e 
apresentação de condolências a sua família, especialmente a seus pais, Leon Sragovicz e 
Mina Sragovicz, e a seu filho Alan. Tendo usado da palavra os Srs. Romero Jucá, Arthur 
Virgílio, Augusto Botelho e Ney Suassuna. Sen Augusto Botelho 201 
 
 Requerimento Nº 466, de2003, que solicita audiência da Comissão de Assuntos 
Econômicos para que profira parecer sobre os impactos econômicos que a aprovação do 



Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2002, possa causar ao Regime Geral da Previdência 
social. Sen Tião viana 227 
 
 Requerimento Nº 467, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República as informações que menciona. Sen Valdir Raupp 228 
 
 Requerimento Nº 468, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego as informações que menciona. Sen Arthur Virgílio 228 
 
 Requerimento Nº 469, de 2003, que solicita à Ministra de Estado de Minas e 
Energia as informações que menciona. Sen Hélio Costa 229 
 
 Requerimento Nº 470, de 2003, que requer tramitação conjunta do PLS nº 7, de 
2003, com o PLS 246, 2002, por regulagem a mesma matéria. Sen Sibá Machado 476 
 
 Requerimento Nº 471, de 2003, que solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 
136, de 2001, que revoga os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para extinguir a 
contribuição sindical prevista em lei e dá outras providências, seja submetido ao exame 
da Comissão de Assuntos sociais, constante do despacho inicial. Sen Tião Viana 476 
 
 Requerimento Nº 472, de 2003, que requer a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 261, de 2003. Sen Duciomar Costa 477 
 
 Requerimento Nº 473, de 2003, que requer a tramitação em conjunto dos 
Projetos de Resolução nºs 26, de 1999 e 25, de 2003, por regularem a mesma matéria. 
Sen Pedro Simon 477 
 
 Requerimento Nº 474, de 2003, que solicita que sejam apresentadas 
congratulações ao Hospital São Marcos, localizado na cidade de Teresina – PI, mantido 
pela Sociedade Piauiense de combate ao Câncer, pelas comemorações dos seus 50 anos 
de existência. Sen Mão Santa 487 
 
 Requerimento Nº475, de 2003, que requer votação nominal para a Emenda nº 2, 
destacada. Sen José Agripino 521 
 
 Requerimento Nº 476, de 2003, que requer destaque, para votação em separado, 
da emenda 17, apresentada à MP 117, para modificar i texto do PL º 19/2003. Sen 
Heloisa Helena 530 
 
 Requerimento Nº 477, de 2003, destaque de emenda para votação em separado. 
Sen Heloisa Helena 541 
 
 Requerimento Nº 478, de 2003, que requer urgência para o Projeto de Resolução 
nº 19, de 2003, da autoria da comissão de Assuntos Econômicos, que “prorroga o prazo 
para exercício de autorização concedida à Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO) 
pela Resolução nº 34, de 2001, e reajusta valores referidos naquela Resolução”. Sen 
Paulo Octávio 554 
 
 Requerimento Nº 479, de 2003, que requer urgência para o Projeto de Resolução 
nº 22, de 2003, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, advindo da Mensagem 
nº 98, de 2003, que “propõe ao Senado Federal, seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente 
a até US$46,000,000.00 (quarenta e seis milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco 
Internacional para  Reconstrução de Desenvolvimento (BIRD), destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda da 
Região Metropolitana do Recife – Prometrópole”. Sen Paulo Octávio 554 
 



 Requerimento Nº 480, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado da Integração 
acional as informações que menciona. Sen Duciomar Costa 559 
 
 Requerimento Nº 481, de 2003, que requer voto de aplauso à jornalista Cristine 
de Cássia, de “O Globo”, pela publicação de reportagens sobre o problema das drogas. 
Sen Arthur Virgílio 560 
 
SALÁRIO MÍNIMO 
 
 Registra a decisão do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais do Estado 
do Rio de Janeiro (SINTRASEF) de adotar para os seus funcionários o salário mínimo do 
DIEESE, no valor de R$1.399,10. Sen Paulo Paim 212 
 
 Apresenta ao plenário o livro “A História do Salário Mínimo no Brasil”, 
publicado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Rio de Janeiro 
(SINTRASEF), que mostra a evolução dessa remuneração ao longo da história. Sen Paulo 
Paim  372 
 
 Fala da importância das reformas e do direito dos trabalhadores de ter um salário 
mínimo justo. Aparte ao Senador Paulo Paim. Sen Eurípedes Camargo 374 
 
 Afirma que votará pelo maio salário mínimo. Aparte ao Senador Paulo Paim. 
Sen Mão Santa 374 
 
 Parabeniza o colega pela luta por um salário mínimo justo e manifesta sua 
posição a favor de que não se mexa no ganho do aposentado. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. Sen Ney Suassuna 375 
 
SAUDAÇÃO 
 
 Cumprimenta a Sra. Edna Roland, designada esta semana para fazer parte do 
grupo de monitores encarregado de acompanhar a implementação de resoluções da ONU 
referentes ao combate ao racismo e às desigualdades raciais. Sen Paulo Paim 294 
 
 Congratula-se com o discurso da colega e relembra Mário Covas. Aparte à 
Senadora Lúcia Vânia. Sen Garibaldi Alves Filho 556 
 
SAÚDE 
 
 Explicita suas expectativas de solução para a situação dos pacientes renais 
crônicos afetados pela deteriorização dos atendimentos pagos pelo SUS. E fala do 
elevado índice de óbitos no País, em decorrência do aumento dos casos de câncer. Sen 
Papaléo Paes 65 
 
 Discute a cerca da saúde pública. Aparte ao Senador Papaléo Paes. Sen Mão 
Santa  66 
 
 Discute a cerca da saúde pública.Aparte ao Senador Papaléo Paes. Sen Marco 
Maciel  67 
 
 Apela pela liberação de recursos para a manutenção do Hospital Universitário do 
Piauí. Sen Mão Santa 346 
 
 Discute a necessidade de ampliação das campanhas institucionais de prevenção 
ao câncer de mama. Sen Iris de Araújo 348 
 
 Ressalta a importância do auto-exame na prevenção do câncer de mama. Aparte 
à Senadora Iris de Araújo. Sen Augusto Botelho 350 
 



 Fala da necessidade de valorização do SUS e do pagamento de salários justos 
aos médicos que praticam a Medicina avançada. Aparte à Senadora Iris de Araújo. Sen 
Mão Santa 351 
 
 Faz um panorama dos problemas da área da saúde no País.Aparte ao Senador 
Mão Santa. Sen Tião Viana 486 
 
SECA 
 
 Reivindica a instalação na cidade paraibana de Souza do Instituto Nacional do 
Semi-Árido para estudar possibilidades de convivência com a seca, cuja criação já foi 
anunciada pelo governo federal. Sen Ney Suassuna 279 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 Participação das Forças Armadas na segurança pública. Sen Magno Malta 265 
 
 Discute sobre a posição das Forças Armadas em relação à sua colaboração para a 
segurança pública. Aparte ao Senador Magno Malta. Sen Antônio Carlos Magalhães 266 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Fala do reconhecimento pelos trabalhos do serviço de comunicação do Senado. 
Sen Papaléo Paes 457 
 
SISTEMA METROVIÁRIO 
 
 Fala das vantagens dos investimentos metroviários no País. Sen José Jorge 243 
 
 Discute a importância do metrô para Fortaleza/CE e informa que as obras para a 
sua construção estão paralisadas. Aparte ao Senador José Jorge. Sen Tasso Jereissati 244 
 
 Informa a atual situação do metrô de Belo Horizonte/MG. Aparte ao Senador 
José Jorge. Sen Eduardo Azeredo 245 
 
SOCIEDADE 
 
 Fala dos indicadores sociais do Brasil. Sen Renan Calheiros 252 
 
TELECOMUNICAÇÕES 
 
 Critica o novo decreto que dispõe sobre as políticas públicas no setor das 
telecomunicações. Sen Lúcia Vânia 323 
 
TRANSCRIÇÃO 
 
 Transcreve discurso pronunciado por S.Exª. no Senado da República Mexicana 
durante a realização de seminário internacional sobre os direitos políticos das mulheres 
na América. Sen Serys Slhessarenko 305 
 
TRANSITO 
 
 Fala do abuso da indústria das multas de trânsito. Sen Valmir Amaral 461 
 
VOTAÇÃO 
 
 Encaminha a votação o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. Sen Heloisa 
Helena  541 



Ata da 78ª Ses são não De li be ra ti va,

em 16 de ju nho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, da Sra. Íris de Ara ú jo,
e do Sr. Mão San ta

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Mão San ta.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 453, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je-
to de Lei do Se na do nº 184, de 2003, que “Alte ra a
Lei nº 5.700, de 1º de se tem bro de 1971, que dis põe
so bre a for ma e a apre sen ta ção dos Sím bo los Na ci-
o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”, seja en ca mi nha do
à Co mis são de Edu ca ção para que esta se pro nun-
cie so bre o mes mo.

Ple ná rio, 16 de ju nho de 2003. – Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, opor tu na men te, in clu í-
do na Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so

XI, c, 12, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de de cre to le gis la ti vo
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Mão San ta.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 364, DE 2003

(Nº 2.317/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Arca do de Sede
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta dos
Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção, a
Ciên cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em
Bra sí lia, em 30 de ja ne i ro de 2002.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Arca do de
Sede en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri-
ca nos para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra
(OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 30 de ja ne i ro de
2002.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar -
re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri-
mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tam en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

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

(À Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis-
são Par la men tar Con jun ta no Mer co sul e à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De -
fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003, lido an te ri-
or men te, de acor do com o dis pos to no in ci so I e §§ 1º
e 2º do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 1996–CN, será
en ca mi nha do pre li mi nar men te à Re pre sen ta ção Bra -
si le i ra, na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul, que terá pra zo de 15 dias para emi tir seu re la tó rio.
Após esse pra zo, a ma té ria será en ca mi nha da à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

São li dos os se guin tes:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 365, DE 2003

(Nº 1.697/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do-Qu a dro
so bre Meio Ambi en te, as si na do em
Assun ção, no âm bi to do Mer ca do Co-
mum do sul – MERCOSUL, em 22 de ju-
nho de 2001.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do-Qu a-
dro so bre Meio Ambi en te, as si na do em Assun ção,

no âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul –
MERCOSUL, em 22 de ju nho de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do 
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do-Qu a dro, bem
como qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos
ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos
ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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RELATÓRIO Nº , DE 2002

Da Co mis são Par la men tar Con jun ta
do Mer co sul, so bre a Men sa gem nº 1.068,
de 2001, do Po der Exe cu ti vo, que Sub me-
te à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to do Acor do-Qu a dro so bre Meio
Ambi en te, as si na do em Assun ção, no
âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul
(MERCOSUL), 22 de ju nho de 2001.

Relator: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I - Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem em epí gra fe. Tam bém por pre ce i-
to cons ti tu ci o nal, a Men sa gem Pre si den ci al, ve i cu la-
do ra de um acor do in ter na ci o nal, foi des ti na da para
ini ci ar sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na que la Casa, a Men sa gem foi exa mi na da pe -
las Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal; de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e
Mi no ri as; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.
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Em 19 de fe ve re i ro de 2002 foi en ca mi nha da à
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul para
pa re cer.

Cu i da-se aqui de um im por tan tís si mo acor do do 
sis te ma Mer co sul, um dos mais sen sí ve is e ge ra do-
res de efe i tos no âm bi to da in te gra ção sub-re gi o nal.
Um dos gran des te mas do di re i to in ter na ci o nal con-
tem po râ neo, se não o que mais pro duz en ten di men-
tos en tre as Na ções, jus ta men te o que tra ta das ques -
tões am bi en ta is. Isto se deve pre ci pu a men te ao fato
de que o in ter câm bio en tre os pa í ses é im pac tan te ao
meio am bi en te e, ade ma is, que os da nos am bi en ta is,
seja de pre da ção de es pé ci es, po lu i ção de águas ou
ar ou de po si ção de re je i tos, não res pe i tam fron te i ras
po lí ti cas e afe tam in di fe ren ci a da men te pa í ses vi zi-
nhos ou mes mo dis tan tes.

Com efe i to, há, hoje, no ce ná rio in ter na ci o nal
uma mi ría de de tra ta dos am bi en ta is, so bre os mais
di fe ren tes tó pi cos, eis que se sabe já há mu i to que a
ação iso la da, da le gis la ção e po lí ti cas in ter nas, são
in su fi ci en tes para en fren tar-se e de be lar-se as sín-
dro mes am bi en ta is mais com ple xas.

Não ad mi ra, por tan to, o lon go tem po que to ma-
ram as ne go ci a ções des se acor do-qua dro. Des ti na do
a pro du zir efe i tos du ra dou ros e har mô ni cos e a ba li-
zar os de ma is pro to co los im ple men ta do res de seus
ob je ti vos, tal acor do teve que su pe rar, prin ci pal men te,
os óbi ces das di fe ren ças ge o grá fi cas e ins ti tu ci o na is
en tre os qua tro pa í ses. De fen sor de uma po lí ti ca mais 
rí gi da de pro te ção am bi en tal, o Bra sil teve que tran sa-
ci o nar com efi ciên cia na ne go ci a ção com pa í ses
como o Pa ra guai, cuja pre o cu pa ção ain da re si de na
im por ta ção de de sen vol vi men to sem se pre o cu par
de ma si a da men te com o cus to dis so.

Assim, pro du ziu-se o pre sen te acor do-qua dro,
mo men to cul mi nan te de nos so blo co re gi o nal, que se
es pe ra, pos sa tra zer os re sul ta dos mais que es pe ra dos.

Na Expo si ção de Mo ti vos que acom pa nha a
Men sa gem Pre si den ci al, de au to ria do Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, po de mos re ti rar sin te ti ca men te
o sig ni fi ca do do pre sen te acor do:

O Acor do-Qu a dro so bre Meio Ambi en te
do Mer co sul aten de às di re tri zes bá si cas para
o de sen vol vi men to de uma po lí ti ca am bi en tal
para o Mer co sul, con so li da das na Re so lu ção
nº 10/94, do Gru po Mer ca do Co mum (ór gão
exe cu ti vo do Mer co sul), as si na da pelo Bra sil
em 3 de agos to de 1994, e ra ti fi ca das na De -
ci são nº 9/95, do Con se lho do Mer ca do Co-
mum, as si na da pelo Bra sil em 6 de de zem bro
de 1995.

A im ple men ta ção do Acor do-Qu a dro
so bre Meio Ambi en te do Mer co sul fa ci li ta rá
a co or de na ção de po lí ti cas am bi en ta is dos
Esta dos Par tes, e cons ti tui mar co ju rí di co ao 
abri go do qual, no con tex to do li vre co mér-
cio e da União Adu a ne i ra, po de rão ser as si-
na dos acor dos es pe cí fi cos para o de sen vol-
vi men to de ações de co o pe ra ção pari a pro -
te ção do meio Ambi en te e a me lho ria da
qua li da de do meio am bi en te e de vida das
po pu la ções.

À luz da di men são glo bal do pro ces so
de in te gra ção re gi o nal, o Acor do-Qu a dro de
Meio Ambi en te do Mer co sul, cuja ne go ci a-
ção con tou com a ati va par ti ci pa ção do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, está em con so-
nân cia com os prin cí pi os de de sen vol vi men-
to sus ten tá vel ema na dos da Con fe rên cia
das Na ções Uni das para o Meio Ambi en te e 
o De sen vol vi men to, re a li za da no Rio de Ja -
ne i ro em 1992, e per mi te que os Esta dos
Par tes do Mer co sul tra ba lhem, de for ma co -
or de na da, em bus ca de me lho res con di ções
am bi en ta is re gi o na is e glo ba is.

Na qua li da de de acor do-qua dro, a se des do-
brar em pro to co los adi ci o na is, o pre sen te tra ta do é
ex tre ma men te sin té ti co, e sua es sên cia cons ta de
um só ar ti go, onde se lis tam os ob je ti vos cen tra is do 
acor do. Pelo art. 6º, os pa í ses de ter mi na ram qua tor-
ze ob je ti vos a se rem per se gui dos, en tre os qua is
per mi te-se des ta car os se guin tes:

• in cre men tar o in ter câm bio de in for ma-
ção so bre le gis la ção e po lí ti cas am bi en ta is;

• bus car a har mo ni za ção das le gis la-
ções am bi en ta is, le van do em con si de ra ção
as di fe ren tes re a li da des am bi en ta is, so ci a is
e eco nô mi cas;

• iden ti fi car fon tes de fi nan ci a men to
para o de sen vol vi men to das ca pa ci da des
dos Esta dos Par tes;

• con tri bu ir para a pro mo ção das con-
di ções de tra ba lho am bi en tal men te sa u dá-
ve is e se gu ras para, no mar co de um de sen-
vol vi men to sus ten tá vel, pos si bi li tar a me lho-
ria da qua li da de de vida, o bem-es tar so ci al
e a ge ra ção de em pre go;

• pro mo ver o uso de ins tru men tos eco -
nô mi cos de apo io à exe cu ção das po lí ti cas
para a pro mo ção do de sen vol vi men to sus-
ten tá vel e a pro te ção do meio am bi en te;
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• pres tar, de for ma opor tu na, in for ma-
ções so bre de sas tres e emer gên ci as am bi-
en ta is que pos sam afe tar os de ma is Esta-
dos Par tes e, quan do pos sí vel, apo io téc ni-
co e ope ra ci o nal;

• pro mo ver a edu ca ção am bi en tal for-
mal e não-for mal e fo men tar co nhe ci men tos,
há bi tos de con du ta e a in te gra ção de va lo-
res ori en ta dos às trans for ma ções ne ces sá ri-
as ao al can ce do de sen vol vi men to sus ten tá-
vel no âm bi to do Mer co sul; e

• de sen vol ver acor dos se to ri a is, em te-
mas es pe cí fi cos, con for me seja ne ces sá rio
para a con se cu ção do ob je ti vo des te Acor do.

Além das duas cláu su las es sen ci a is de con te ú do
re fe ri das, o Acor do traz os me ca nis mos clás si cos de
vi gên cia e de so lu ção de even tu a is con tro vér si as, e
um im por tan te e su fi ci en te men te de ta lha do Ane xo em
que se lis tam os prin ci pa is te mas para even tu a is pro-
to co los de im ple men ta ção do Acor do-Qu a dro. Estes
pro to co los, por su pos to, de ve rão em cada caso se rem
sub me ti dos ao Con gres so Na ci o nal.

Com o pre sen te acor do, por tan to, o Mer co sul
está cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is ne ces sá ri-
as para a edi fi ca ção do re gi me am bi en tal do Blo co.
O tex to do Acor do de fi ne nor mas bas tan te ge ra is,
como é tí pi co de um Acor do-Qu a dro, que de vem pa -
u tar a ne go ci a ção dos fu tu ros pro to co los im ple men-
ta do res.

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta a
ur gên cia de que se re ves te tal tema, pro pi ci an do a
mol du ra para a as si na tu ra de im por tan tes ins tru men-
tos de ação con jun ta no cam po am bi en tal, en ten de-
mos ser de alta re le vân cia e pri o ri da de para o Con-
gres so Na ci o nal a tra mi ta ção des sa Men sa gem. Pelo
que en ca re ce mos, des de já, aos de ma is ór gãos téc -
ni cos que a exa mi na rão o es for ço para que essa ur -
gên cia seja va lo ri za da.

Sen do o que se pode adu zir no âm bi to des te
Re la tó rio, acre di ta mos que os ilus tres mem bros des -
sa Co mis são já pos su em os ele men tos su fi ci en tes
para to ma rem co nhe ci men to da pre sen te Men sa gem
Pre si den ci al que sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o Acor do-Qu a dro so bre Meio Ambi -
en te, as si na do em Assun ção, no âm bi to do Mer ca do
Co mum do Sul (MERCOSUL), em 22 de ju nho de
2001.

Sala da Co mis são, Pre si den te, Ante ro Paes de
Bar ros, Re la tor.

MENSAGEM Nº 1.068, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ofe re ci-
do à Men sa gem nº 1.068/01, que “Sub me te a apre ci-
a ção do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do-Qu a-
dro so bre Meio Ambi en te, as si na do em Assun ção, no
âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL),
em 22 de ju nho de 2001.”

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta do
Ney Lo pes, Vice-Pre si den te; Se na do res Arlin do Por to
e Mar lu ce Pin to; De pu ta dos Man sa Ser ra no; Con fú cio
Mou ra; Pa u lo Gou vêa; Cel so Rus so man no; Jú lio Re -
dec ker e Vi cen te Ca ro pre so;

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – Se na-
dor Ro ber to Re quião, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 366, DE 2003 

(Nº 1.601/2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo de
Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi-
ços do Mer co sul, con clu í do em Mon te-
vi déu, em 15 de de zem bro de 1997,
acom pa nha do de seus qua tro ane xos
se to ri a is, ado ta do pela   De ci são nº
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9/98, do Con se lho Mer ca do Co mum, em
23 de ju lho de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo de

Mon te vi déu, so bre Co mér cio de Ser vi ços do Mer co-
sul, con clu í do em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 
1997, acom pa nha do de seus qua tro ane xos se to ri a is,
ado ta dos pela De ci são nº 9/98, do Con se lho Mer ca do
Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à pro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re-
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô-
nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de pu bli ca ção.
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

MENSAGEM Nº 750, DE 2000

Sub me te à con si de ra ção do Con gres-
so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo de Mon-
te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços do
Mer co sul, con clu í do em Mon te vi déu, em 15 
de de zem bro de 1997, acom pa nha do de
seus qua tro ane xos Se to ri a is, ado ta dos
pela De ci são 9/98 do Con se lho Mer ca do
Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

Au tor: Po der Exe cu ti vo.
Re la tor: De pu ta do João Herr mann Neto.

I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal, por 
meio da Men sa gem Nº 750, de 2000, acom pa nha da de
ex po si ção de mo ti vos fir ma da pelo Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Pro to co lo
de Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços do Mer -
co sul, con clu í do em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro
de 1997, acom pa nha do de seus qua tro ane xos Se to ri a-
is, ado ta dos pela De ci são 9/98 do Con se lho Mer ca do
Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

A Men sa gem Nº 750/2000 ao ser en ca mi nha da
ao Con gres so Na ci o nal, foi re ce bi da pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos e, por se tra tar de as sun to ati nen te ao
Mer co sul, foi ini ci al men te dis tri bu í da à Re pre sen ta-
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ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, em con for mi da de com o dis pos to no ar ti go
2º, in ci so I e § 1º e 2º da Re so lu ção nº 1 de 1996-CN.

O Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio
de Ser vi ços do Mer co sul tem por ob je ti vo o es ta be le-
ci men to de uma dis ci pli na ju rí di ca in ter na ci o nal, no
âm bi to do Mer co sul, des ti na da a re gu la men tar a li be-
ra li za ção dos ser vi ços, no in te ri or da união adu a ne i ra.
Esse ato in ter na ci o nal foi ne go ci a do em cum pri men to
do man da men to con ti do no ar ti go I do Tra ta do de
Assun ção, o qual pre via a ins ti tu i ção da li vre cir cu la-
ção dos bens, dos ser vi ços e de fa to res pro du ti vos
en tre os mem bros do Mer co sul, como meio de se al -
can çar a for ma ção de um mer ca do co mum.

O ins tru men to que ora con si de ra mos é com pos-
to pelo Pro to co lo em si, que con tém um preâm bu lo e
30 ar ti gos di vi di dos em cin co par tes e, tam bém, qua -
tro ane xos, nos qua is são re gu la men ta dos al guns te -
mas e seg men tos sen sí ve is do se tor de pres ta ção de
ser vi ços.

No preâm bu lo, os Esta dos Par tes do Mer co sul:
Bra sil, Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai re a fir mam seus
com pro mis sos, de acor do com o Tra ta do de Assun-
ção, de im ple men tar a li vre cir cu la ção de ser vi ços no
in te ri or do mer ca do am pli a do, ao mes mo tem po em
que re co nhe cem a im por tân cia da li be ra li za ção do
co mér cio de ser vi ços para o de sen vol vi men to das
eco no mi as dos pa í ses do Mer co sul, para o apro fun-
da men to da União Adu a ne i ra e a pro gres si va con for-
ma ção do mer ca do co mum. Na par te pre am bu lar, os
Esta do Par tes re co nhe cem, ain da, a ne ces si da de de
que os pa í ses e re giões me nos de sen vol vi dos do
Mer co sul te nham uma par ti ci pa ção cres cen te no
mer ca do de ser vi ços e, tam bém, seu in tu i to de con sa-
grar em um ins tru men to co mum (o pre sen te Pro to co-
lo) as nor mas e prin cí pi os para o co mér cio de ser vi-
ços en tre os Esta dos Par tes. Por fim, os sig na tá ri os
do pro to co lo de cla ram, ao es ta be le cer o acor da do,
ha ver le va do em con ta as dis po si ções con ti das no
Acor do Ge ral so bre Co mér cio de Ser vi ço (o GATS) da 
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, OMC.

O Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio
de Ser vi ços, con for me re fe ri mos, é com pos to de cin -
co par tes. A Par te I dis põe acer ca de seu ob je to e âm -
bi to de apli ca ção. O Arti go I é sim ples e cla ro ao dis -
por so bre o ob je ti vo do Pro to co lo, ou seja, pro mo ver o 
li vre co mér cio de ser vi ços no Mer co sul. O Arti go II cu-
i da do âm bi to de apli ca ção. Se gun do seus ter mos, o
pro to co lo se apli ca às me di das ado ta das pe los Esta -
dos Par tes que afe tem o co mér cio de ser vi ços no
Mer co sul. O dis po si ti vo elen ca tam bém qua is for mas

de pres ta ção de ser vi ços se rão con si de ra das co mér-
cio de ser vi ços para fins da dis ci pli na do pro to co lo.

Na Par te II são tra ta das as ques tões das obri ga-
ções dos Esta dos Par tes e de ter mi na das dis ci pli nas
ge ra is. No Arti go III é con sa gra do o prin cí pio da na ção
mais fa vo re ci da, se gun do o qual cada país ou tor ga rá
ime di a ta e in con di ci o nal men te aos ser vi ços e aos
pres ta do res de ser vi ços de qual quer ou tro Esta do
Par te um tra ta men to não me nos fa vo rá vel do que
aque le que con ce da aos ser vi ços si mi la res e aos
pres ta do res de ser vi ços si mi la res de qual quer ou tro
Esta do Par te ou de ter ce i ros pa í ses.

O Arti go IV re gu la men ta o tema de “aces so a
mer ca dos”. Aqui, além dos Esta dos Par tes obri ga-
rem-se a con ce der um tra ta men to não me nos fa vo rá-
vel que o pre vis to em sua “Lis ta de Com pro mis sos
Espe cí fi cos, com pro me tem-se tam bém a per mi tir o
mo vi men to trans fron te i ri ço de ca pi ta is que cons ti tu am
par te es sen ci al de um com pro mis so de aces so aos
mer ca dos con ti do em sua lis ta de com pro mis sos es pe-
cí fi cos com res pe i to ao co mér cio trans fron te i ri ço, as-
sim como as trans fe rên ci as de ca pi tal aos seu ter ri tó-
rio, quan do se tra tar de com pro mis sos de aces so aos
mer ca dos as su mi dos com res pe i to à pre sen ça co mer-
ci al. O Arti go IV con tém ain da uma sé rie de li mi tes à
ação dos Esta dos Par tes no sen ti do de res trin gir a
ofer ta de ser vi ços e de pres ta do res de ser vi ços.

O Arti go V con sa gra o prin cí pio do tra ta men to
na ci o nal, se gun do o qual os Esta dos Par tes obri-
gam-se a con ce der aos ser vi ços e aos pres ta do res de
ser vi ços ori un dos dos de ma is pa í ses do Mer co sul um
tra ta men to não me nos fa vo rá vel que o con ce di do aos
ser vi ços e aos pres ta do res de ser vi ços na ci o na is.

O Arti go VII dis ci pli na a cons ti tu i ção das Lis tas
de Com pro mis sos Espe cí fi cos. Se gun do esse dis po-
si ti vo, cada Esta do Par te es pe ci fi ca rá em uma Lis ta
de Com pro mis sos Espe cí fi cos os se to res, sub se to res
e ati vi da des com res pe i to aos qua is as su mi rá com-
pro mis sos e, para cada modo de pres ta ção cor res-
pon den te, in di ca rá os ter mos, li mi ta ções e con di ções
em ma té ria de aces so aos mer ca dos e tra ta men to na -
ci o nal. O Arti go VII pre vê tam bém que as re gras de
aces so a mer ca dos e o prin cí pio de tra ta men to na ci o-
nal não se apli cam aos se to res, sub se to res, ati vi da-
des ou me di das que não es te jam es pe ci fi ca das na
Lis ta de Com pro mis sos Espe cí fi cos. Dis põe, ain da,
que as re fe ri das Lis tas de Com pro mis sos Espe cí fi cos
se rão ane xa das ao Pro to co lo e se rão par te in te gran te
do mes mo.

O Arti go VIII afir ma o prin cí pio da trans pa rên cia,
se gun do o qual os Esta dos Par tes com pro me tem-se
a dar pu bli ci da de a to das as me di das que se re fi ram
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ao Pro to co lo ou afe tem sua ope ra ção, bem como a in -
for mar a Co mis são de Co mér cio do Mer co sul so bre o
es ta be le ci men to de no vas leis, re gu la men tos, etc.,
que afe tem o co mér cio de ser vi ços, en tre ou tros com -
pro mis sos li ga dos à ple na in for ma ção.

O Arti go X tra ta, sob o tí tu lo “re gu la men ta ção
na ci o nal”, do tema da obri ga ção de ma nu ten ção, por
par te de cada Esta do, de fo ros ad mi nis tra ti vos, ar bi-
tra is e ju di ci a is, ap tos a re ver e de ci dir a res pe i to de
to das as me di das que pos sam afe tar o co mér cio de
ser vi ços, en tre ou tras com pe tên ci as.

O Arti go XI abor da a ques tão do re co nhe ci men-
to da edu ca ção, da ex pe riên cia, das li cen ças, das ma -
trí cu las ou dos cer ti fi ca dos pe los pres ta do res de ser -
vi ços.

O Arti go XII re gu la men ta o tema da de fe sa da
con cor rên cia no âm bi to do co mér cio de ser vi ços, de -
ter mi nan do a apli ca ção, em tais ca sos, das dis po si-
ções do Pro to co lo de De fe sa da Con cor rên cia do
Mer co sul.

O Arti go XIII es ta be le ce ex ce ções ge ra is, as
qua is as se gu ram a in ter pre ta ção das nor mas do Pro -
to co lo so bre ser vi ços não po de rão im pe dir a ado ção
de me di das re la ci o na das à pro te ção da mo ral, à ma -
nu ten ção da or dem pú bli ca, à pro te ção da vida e à sa -
ú de das pes so as e à apli ca ção de ou tras leis e re gu la-
men tos ado ta dos pe los Esta dos Par tes.

O Arti go XV dis ci pli na as ques tões re la ti vas à
con tra ta ção de ser vi ços por ór gãos go ver na men ta is,
en quan to que os Arti gos XVI e XVII tra tam das ques -
tões dos sub sí di os e dos be ne fí ci os go ver na men ta is
e de seus efe i tos so bre o co mér cio de ser vi ços. O
Arti go XVIII con tém de fi ni ções de ex pres sões e ter -
mos téc ni cos e o sen ti do em que os mes mos são uti li-
za dos no tex to do Pro to co lo.

O Arti go XIX e Arti go XX com põem a Par te III do 
Pro to co lo. Ambos con têm a dis ci pli na a res pe i to do
de no mi na do Pro gra ma de Li be ra li za ção, nos ter mos
do qual os Esta dos Par tes as su mem o com pro mis so
de man te rem su ces si vas ro da das de ne go ci a ções
com vis tas a com ple tar, em um pra zo de dez anos,
con ta dos a par tir da data de en tra da em vi gor do Pro -
to co lo, o Pro gra ma de Li be ra li za ção do Co mér cio de
Ser vi ços do Mer co sul. Com esse ob je ti vo, re a li-
zar-se-ão ro da das anu a is de ne go ci a ções vi san do à
in cor po ra ção pro gres si va de se to res, sub se to res, ati-
vi da des e mo dos de pres ta ção ao Pro gra ma de Li be-
ra li za ção.

A Par te IV do Pro to co lo con tém as dis po si ções
ins ti tu ci o na is. Na ver da de, os dis po si ti vos ali en con-
tra dos es ta be le cem as com pe tên ci as de de ter mi na-

dos ór gãos ins ti tu ci o na is do Mer co sul re la ti va men te
ao co mér cio de ser vi ços. Assim, ao Con se lho do Mer -
ca do Co mum ca be rá apro var os re sul ta dos das ne go-
ci a ções, mo di fi ca ções ou re ti ra da de com pro mis sos
es pe cí fi cos (Arti go XXI). Ao Gru po Mer ca do Co mum
cum pri rá efe tu ar as ne go ci a ções em ma té ria de ser vi-
ços no Mer co sul, re ce ber as no ti fi ca ções e os re sul ta-
dos das con sul tas re la ti vas à mo di fi ca ção ou re ti ra da
dos com pro mis sos es pe cí fi cos e ou tras atri bu i ções
me no res (Arti go XXII). À Co mis são de Co mér cio do
Mer co sul com pe ti rá, de modo ge ral, a apli ca ção do
Pro to co lo so bre Ser vi ços.

Ain da na Par te IV do Pro to co lo en con tra-se de fi-
ni do, no Arti go XXIV, o re gi me para a so lu ção das
con tro vér si as que even tu al men te sur gi rem quan to à
apli ca ção, in ter pre ta ção ou o des cum pri men to dos
com pro mis sos es ta be le ci dos no âm bi to do Pro to co lo.

A Par te V con tém as dis po si ções fi na is. Nela, é
es ta be le ci do que os Ane xos do Pro to co lo são par te in -
te gran te do mes mo (Arti go XXV). Já o Arti go XXVI pre -
vê a pos si bi li da de de re vi são do Pro to co lo, com vis tas
à sua ade qua ção à evo lu ção e da re gu la men ta ção do
co mér cio de ser vi ços, bem como os avan ços lo gra dos
no tra ta men to da ma té ria no âm bi to da OMC.

Os Arti gos XXVII a XXX con têm nor mas ad je ti-
vas ver san do so bre a vi gên cia, a ra ti fi ca ção, a ade são
e a de no mi na ção do pro to co lo, que for mal men te re -
ce be rá o nome de “Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o
Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul”.

É re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

É cres cen te a im por tân cia e a par ti ci pa ção do se -
tor de ser vi ços na eco no mia dos pa í ses, so bre tu do
nos pa í ses em de sen vol vi men to. Nos pa í ses ri cos, a
im por tân cia do se tor de ser vi ços au men tou tan to, prin -
ci pal men te em re la ção aos de ma is se to res, in dús tria e
agri cul tu ra, a pon to de dar ori gem a um ne o lo gis mo
para de sig nar essa nova re a li da de: a “so ci e da de
pós-in dus tri al”, ou seja, uma so ci e da de ba se a da pre -
pon de ran te men te em ser vi ços e que so men te é pos sí-
vel gra ças à trans fe rên cia para os pa í ses em de sen vol-
vi men to e sub de sen vol vi dos de boa par te da in dús tria
(so bre tu do as que pro du zem ele va dos ní ve is de po lu i-
ção) e da agri cul tu ra (cu jos pro du tos pos su em ba i xas
ra zões de tro ca no mer ca do in ter na ci o nal, por se rem
de ba i xo va lor agre ga do e tam bém gra ças ao pro te ci o-
nis mo pra ti ca do pe los pa í ses “pós-in dus tri a is”).

Obser va-se as sim, uma ten dên cia no de sen vol-
vi men to eco nô mi co dos pa í ses, de pas sa gem do ci clo
in dus tri al para uma nova eco no mia, que trans for ma a
so ci e da de e é ba se a da nas tec no lo gi as da in for ma-
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ção e nas pres ta ções de ser vi ços. Esse pro ces so vem 
se ace le ran do ain da mais com a in fluên cia do fe nô-
me no da glo ba li za ção. Ve ri fi ca-se as sim ou tra ten-
dên cia, a da in ter na ci o na li za ção das pres ta ções de
ser vi ços, cri an do-se as sim no vas opor tu ni da des de
ne gó ci os, as qua is de ve rão pro va vel men te ser apro-
ve i ta das pe las so ci e da des que já pos su em um se tor
de ser vi ços bas tan te de sen vol vi dos, que ope ram com 
cus tos mais ba i xos e são, por tan to, mais com pe ti ti-
vas. Não é por aca so que os pa í ses pós- in dus tri a is,
no ta da men te, os EUA, os pa í ses da União Eu ro péia
(com pou cas ex ce ções) e o Ja pão fo ram tão ci o sos e
in te res sa dos na apro va ção do Acor do Ge ral so bre
Co mér cio de Ser vi ço (o GATS) da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio, OMC.

Assim, o pro to co lo que ora apre ci a mos re pre-
sen ta uma res pos ta do Mer co sul aos de sa fi os des sa
nova re a li da de. Con si de ran do o es tá gio de de sen vol-
vi men to das eco no mi as dos pa í ses do Mer co sul e o
seu fir me pro pó si to de ga ran tir uma me lhor in ser ção
das mes mas no con tex to in ter na ci o nal por meio da in -
te gra ção de suas eco no mi as, o Pro to co lo de Mon te vi-
déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul – e a
con se qüen te li be ra li za ção dos ser vi ços – cons ti tui-se
em um im por tan te avan ço no sen ti do da for ma ção do
mer ca do co mum, ob je to úl ti mo e ma i or do Mer co sul.

A es tra té gia que os pa í ses do Mer co sul se uti li-
zam para in te gra ção é a mes ma que vem sen do uti li-
za da para a li be ra li za ção do co mér cio de bens em ge -
ral, ou seja, com avan ços gra du a is, pa u la ti nos, com
lis tas de ex ce ções e, na me di da do pos sí vel, sem re -
tro ces sos, uma vez al can ça da a li be ra li za ção em de -
ter mi na do sub se tor.

A ne go ci a ção do Pro to co lo de Mon te vi déu, con -
for me se re fe re o Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, em sua ex po si ção
de mo ti vos, “(...) teve por ob je ti vo res pon der ao com -
pro mis so do Arti go I do Tra ta do de Assun ção co bre a
li vre cir cu la ção de bens, ser vi ços e fa to res pro du ti vos
en tre os mem bros do Mer co sul (...)“. Des sa for ma, a
li be ra li za ção do co mér cio de ser vi ços de ter mi na rá,
em um pri me i ro mo men to, o apro fun da men to da
União Adu a ne i ra (es tá gio em que hoje se en con tra o
Mer co sul) para, mais tar de, vi a bi li zar a con for ma ção
do mer ca do co mum.

O ins tru men to in ter na ci o nal sob exa me con tém
uma par te com as obri ga ções de ca rá ter ge ral apli cá-
ve is ao co mér cio re gi o nal de ser vi ços, uma par te com 
o pro gra ma de li be ra li za ção co mer ci al e uma par te
so bre as com pe tên ci as das ins ti tu i ções do Mer co sul
no pro ces so de li be ra li za ção.

Por ra zões di ver sas, in clu si ve cu mu la ti vas,
como a im pos si bi li da de de al can çar uma con ver gên-
cia so bre o tra ta men to a ser dado a se to res ou sub se-
to res que, por sua es pe ci fi ci da de, não po dem ser ob -
je to de ime di a ta li be ra li za ção, os ne go ci a do res op ta-
ram por ex cluí-los do cor po do acor do-qua dro (o pró -
prio pro to co lo) e es ta be le cer a sua dis ci pli na à par te,
em ane xos, os qua is, nos ter mos do Arti go XXV, são
vin cu la dos ao Pro to co lo.

Os ser vi ços a se rem alvo da li be ra li za ção são:
aque les pres ta dos des de o ter ri tó rio de um Esta do
Par te ao ter ri tó rio de qual quer ou tro Esta do Par te;
des de o ter ri tó rio de um Esta do Par te a um con su mi-
dor de ser vi ços de qual quer ou tro Esta do Par te; por
um pres ta dor de ser vi ços de um Esta do Par te me di-
an te pre sen ça co mer ci al no ter ri tó rio de qual quer ou -
tro Esta do Par te; e por um pres ta dor de ser vi ços de
um Esta do Par te me di an te pre sen ça de pes so as fí si-
cas de um Esta do Par te no ter ri tó rio de qual quer ou -
tro Esta do Par te. Nes se âm bi to, em con for mi da de
com o Acor do Ge ral so bre Co mér cio de Ser vi ços
(GATS) da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, o Pro -
to co lo de Mon te vi déu de fi ne o co mér cio de ser vi ços
por qua tro “mo dos de pres ta ção”: (1) trans fron te i ras,
(2) con su mo no ex te ri or, (3) pre sen ça co mer ci al e (4)
mo vi men to tem po rá rio de pes so as na tu ra is.

Além das obri ga ções e dis ci pli nas ge ra is, que
in clu em o com pro mis so com o prin cí pio do tra ta men-
to de na ção mais fa vo re ci da, de per mis são de aces so
a mer ca dos e de con ces são de tra ta men to na ci o nal
pa ri tá rio e de de ter mi na dos com pro mis sos adi ci o na-
is, o pro to co lo con tem pla a cri a ção de Lis tas de Com -
pro mis sos Espe cí fi cos, a se rem apre sen ta das por
cada um dos pa í ses, das qua is cons ta rão os ter mos,
li mi ta ções e con di ções em ma té ria de aces so a mer -
ca dos e tra ta men to na ci o nal para se to res, sub se to res
e ati vi da des con si de ra dos sen sí ve is.

O Pro gra ma de Li be ra li za ção é um dos ins tru-
men tos fun da men ta is ins ti tu í dos pelo Pro to co lo de
Mon te vi déu para al can çar a li be ra li za ção do co mér cio
de ser vi ços. Ele es ta be le ce o pra zo de dez anos para
a im ple men ta ção com ple ta do li vre co mér cio de ser vi-
ços e seu avan ço se dará por meio de ro da das de ne -
go ci a ções anu a is, em que cada mem bro am pli a rá a
co ber tu ra se to ri al de sua Lis ta de Com pro mis sos
Espe cí fi cos.

Ain da, con for me re fe ri mos, de ter mi na dos se to-
res de ser vi ços, que de man da vam re gu la men ta ção
es pe cí fi ca, em vir tu de de sua sen si bi li da de eco nô mi ca
ou de sua pe cu li a ri da de re gu la tó ria, fo ram ob je to de
dis ci pli na cons tan te de ins tru men tos ane xos ao pro to-
co lo. Assim, o Ane xo so bre Mo vi men to de Pes so as Fí -
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si cas Pres ta do ras de Ser vi ços ex clui do es co po do
Pro to co lo as me di das in ter nas re la ti vas a aces so ao
mer ca do de tra ba lho, ci da da nia, re si dên cia e em pre go
per ma nen te, e a prer ro ga ti va dos Esta dos de re gu la-
men tar a en tra da e per ma nên cia de pes so as em seu
ter ri tó rio. O Ane xo so bre Ser vi ços Fi nan ce i ros es ta be-
le ce re gras pru den ci as, de trans pa rên cia e con fi den ci-
a li da de e um com pro mis so de har mo ni za ção, além de
ex ce tu ar ex pres sa men te da co ber tu ra se to ri al aque les
ser vi ços fi nan ce i ros pres ta dos no “exer cí cio da au to ri-
da de go ver na men tal” (ati vi da des dos Ban cos Cen tra is,
de au to ri da des mo ne tá ri as, ou des ti na das à ma nu ten-
ção de sis te mas ile ga is de se gu ri da de so ci al e de pen -
sões/ apo sen ta do ri as pú bli cas).

O Ane xo so bre Ser vi ços de Trans por tes Ter res-
tre e por Água de ter mi na que di re i tos e obri ga ções
de cor ren tes de acor dos mul ti la te ra is e bi la te ra is fir-
ma dos pe las Par tes não se rão ini ci al men te afe ta dos
pelo pro to co lo. Fi nal men te, o Ane xo so bre Ser vi ços
de Trans por te Aé reo dis põe que o pro to co lo não afe -
ta rá a apli ca ção de acor dos bi la te ra is, plu ri la te ra is ou
mul ti la te ra is em vi gor, nem será apli cá vel a me di das
re la ci o na das a di re i tos de trá fe go aé reo co mer ci al. Os 
Ane xos so bre trans por tes de ve rão ser re e xa mi na dos
três anos de po is da en tra da em vi gor do Pro to co lo de
Mon te vi déu.

Por fim, cum pre res sal tar a com pa ti bi li da de do
Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o co mér cio de Ser vi-
ços do Mer co sul com o Acor do Ge ral so bre Co mér cio
de Ser vi ços (GATS) da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio (no qual ele se ins pi ra di re ta men te), em vi gor
des de 1995, cujo ar ti go “V” fa cul ta ex pres sa men te a
con clu são de acor dos de in te gra ção eco nô mi ca re gi-
o nal ou bi la te ral em ma té ria de ser vi ços. Aliás, o Pro -
to co lo pode ser con si de ra do como um acor do do tipo
GATS-plus, ou seja, um ins tru men to que atri bui pre fe-
rên ci as co mer ci a is ma i o res, a vi go ra rem en tre os par -
ce i ros de um blo co eco nô mi co, o que o tor na lí ci to pe -
ran te as nor mas da OMC. Inclu si ve, al gu mas dis ci pli-
nas do Pro to co lo de Mon te vi déu vão além do exi gi do
pelo acor do de ser vi ços da OMC, no ta da men te as re -
fe ren tes à apli ca ção in con di ci o nal e sem ex ce ções da 
re gra da Na ção Mais Fa vo re ci da, aos com pro mis sos
am pli a dos de trans pa rên cia, re gu la men ta ção do més-
ti ca e re co nhe ci men to, e à im pos si bi li da de de mo di fi-
ca ção ou re ti ra da de com pro mis sos, uma vez com ple-
ta do o Pro gra ma de Li be ra li za ção.

Assim, o Pro to co lo de Mon te vi déu – ao es ta be le-
cer um sis te ma de li vre co mér cio mais pro fun do que o
re gi me pre vis to pela OMC – ins ti tui o que pode-se cha -
mar de “pre fe rên cia Mer co sul”, que se tra duz como
aces so am pli a do aos mer ca dos do més ti cos de ser vi-

ços e me no res li mi ta ções em ma té ria de tra ta men to
na ci o nal, os qua is se rão pa u la ti na men te in ten si fi ca dos
ao lon go dos pró xi mos anos, na me di da em que o pro -
gra ma de li be ra li za ção re gi o nal for avan çan do.

O apro fun da men to da aber tu ra co mer ci al no
con tex to sub-re gi o nal, se gun do a ex po si ção de mo ti-
vos mi nis te ri al, cons ti tui, ain da, uma ga ran tia fren te
ao pro gres so das ne go ci a ções de um acor do he mis-
fé ri co de ser vi ços, pos si bi li tan do que o Acor do de
Ser vi ços do Mer co sul con ti nue a exis tir mes mo após
a con for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri-
cas. Su ple men tar men te, se gun do o Se nhor Mi nis tro,
a ace le ra ção do pro ces so e a con se qüen te am pli a ção
do mer ca do, além de cri ar im por tan tes opor tu ni da des
para os ser vi ços e pres ta do res de ser vi ços bra si le i ros
e de con tri bu ir para o apro fun da men to da in te gra ção,
traz con si go a con ve niên cia es tra té gi ca de se con so li-
dar o fun ci o na men to de uma pre fe rên cia Mer co sul em 
ma té ria de ser vi ços ante o avan ço do pro ces so de for-
ma ção da Alca e ante as re cém-lan ça das ne go ci a-
ções de ser vi ços no âm bi to da OMC.

Sen do es ses os prin ci pa is pon tos do ato in ter-
na ci o nal em apre ci a ção, con si de ra do o sis te ma de li -
be ra li za ção de ser vi ços por ele pre vis to e con si de ra-
das a boa téc ni ca le gis la ti va e a ju ri di ci da de de seu
tex to, bem como a pro ce dên cia dos ar gu men tos
cons tan tes da ex po si ção de mo ti vos, pa re ce-nos,
s.m.j., que cum pre à Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co -
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul re co men-
dar a sua apro va ção pelo Po der Le gis la ti vo.

Ante o ex pos to, nos so pa re cer é fa vo rá vel à
apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, do tex to do Pro -
to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços
do Mer co sul, con clu í do em Mon te vi déu, em 15 de de -
zem bro de 1997, acom pa nha do de seus qua tro ane-
xos se to ri a is, ado ta dos pela De ci são nº 9/98 do Con -
se lho Mer ca do Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

Sala da Co mis são, 20 de ou tu bro de 2000. – De pu-
ta do João Herr mann Neto, Re la tor.

MENSAGEM Nº 750, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio fa vo rá vel do De -
pu ta do João Herr mann Neto ofe re ci do à Men sa gem
nº 750/00, que “sub me te à con si de ra ção do Con gres-
so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo de Mon te vi déu so bre
o Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul, con clu í do em
Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997, acom pa-
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nha do de seus qua tro ane xos se to ri a is, ado ta dos
pela De ci são nº 9/98 do Con se lho Mer ca do co mum,
em 23 de ju lho de 1998”.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
De pu ta dos: Jú lio Re dec ker, Pre si den te; Feu

Rosa, Se cre tá rio-Ge ral Adjun to; De pu ta do Nel son
Mar che zan, ti tu lar, De pu ta dos: Lu ci a no Piz zat to, Ma -
ri sa Ser ra no, João Herr mann Neto e Cel so Rus so-
man no, su plen tes. Se na do res: Ge ral do Althoff, Hen ri-
que Lo yo la e Ro ber to Re quião, ti tu la res.

Sala da Co mis são, 22 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 365 e 366, de
2003, li dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter -
mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o
pra zo de cin co dias úte is para re ce bi men to de
emen das, fin do o qual a re fe ri da Co mis são terá 15
dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi -
nar so bre as pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo para apre sen ta-
ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
108, de 2001 (nº 2.973/2000, na Casa de ori gem),
que dá nova re da ção à alí nea e do in ci so I do art.23
da Lei nº8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que dis põe
so bre o Ser vi ço de Tevê a Cabo e dá ou tras pro vi dên-
ci as (dis po ni bi li da de de um ca nal uni ver si tá rio para
uso com par ti lha do de ins ti tu i ções de en si no su pe ri or
em lo ca is de área de pres ta ção de ser vi ço).

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia, opor-
tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer -
rou-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, o pra zo para apre sen-
ta ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº
24, de 2003 , de au to ria do Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go, que al te ra a re da ção dos in ci sos II e III do
art. 100 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
para in clu ir po lí ti ca ur ba na, in clu si ve ha bi ta ção,
sa ne a men to bá si co e trans por tes ur ba nos nas ma -
té ri as de com pe tên cia da Co mis são de Assun tos
So ci a is.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca que, na ses são de sex ta-fe i ra, dia
13, foi fe i ta a co mu ni ca ção de en cer ra men to de pra zo
pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no para in -
ter po si ção de re cur so no sen ti do de apre ci a ção pelo
Ple ná rio do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223,
de 2003 (nº 2.298, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Na que la opor tu ni da de, foi apre sen ta do o Re-
cur so nº 12, de 2003, que, em vir tu de da re ti ra da da
as si na tu ra do Se na dor Sibá Ma cha do, não sa tis fez o
re qui si to cons ti tu ci o nal de subs cri to res.

Entre tan to, an tes de sua pu bli ca ção no Diá rio
do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 244 do Re gi-
men to Inter no, o re fe ri do re cur so foi subs cri to pelo
Se na dor Val dir Ra upp, pas san do, por tan to, a sa tis fa-
zer o re fe ri do re qui si to cons ti tu ci o nal.

Nes ses ter mos, a Pre si dên cia res ta be le ce o re -
cur so in ter pos to à ma té ria, de ter mi na sua re pu bli ca-
ção e abre o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a Mesa
para o ofe re ci men to de emen das ao Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, de acor do com o
dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so apre sen ta do:

(*) RECURSO Nº 12, DE 2003

Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos que o Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, que “Apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Mi nis té-
rio Co mu ni da de Cris tã, para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go iâ nia, Esta do
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de Go iás”, seja sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio
do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2003. – Fá ti-
ma Cle i de – Ro ber to Sa tur ni no – Sibá Ma cha do –
Tião Vi a na – Hé lio Cos ta – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe-
des Ca mar go – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ana Ju lia
Ca re pa – Val dir Ra upp.

(Re pu bli ca-se em vir tu de de sa tis fa zer
o re qui si to cons ti tu ci o nal.)

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo
pela or dem.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem re vi são da Se na do ra.) – Sr. Pre si den te,
peço-lhe a gen ti le za de ins cre ver-me para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor
Pa u lo Paim, peço-lhe per mis são para, den tro das
pos si bi li da des de ins cri ção, fa zer uma co mu ni ca ção
ina diá vel, quan do V. Exª jul gar con ve ni en te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exªs se -
rão aten di dos, al ter na da men te com os ora do res ins -
cri tos, vis to que hoje não há ses são de li be ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes,
por 20 mi nu tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após o trá gi co epi -
só dio ocor ri do na ci da de de Ca ru a ru, em Per nam bu-
co, em 1996, onde 42 pa ci en tes que se sub me ti am a
tra ta men to he mo di a lí ti co mor re ram, o Mi nis té rio da
Sa ú de de ter mi nou a im plan ta ção de pa drões de qua -
li da de que ga ran tis sem o aten di men to e tra ta men to
ade qua dos dos pa ci en tes re na is crô ni cos, nas clí ni-
cas de he mo diá li se, que in ves ti ram ma ci ça men te em
equi pa men tos e tec no lo gi as, bem como em in fra-es-
tru tu ra e ca pa ci ta ção de pes so al.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, ul ti ma men te,
os pres ta do res de ser vi ços e os usuá ri os des se se tor
têm de nun ci a do a de te ri o ra ção na qua li da de da que le
aten di men to pres ta do aos pa ci en tes re na is crô ni cos
e aler tam para a pos si bi li da de de es tar se avi zi nhan-
do ra pi da men te uma cri se no se tor.

O se tor pres ta dor des ses ser vi ços ale ga que
seus cus tos ope ra ci o na is so fre ram gran de ele va ção
nos úl ti mos anos, sem que, por par te do Mi nis té rio da
Sa ú de, te nha ha vi do um re a jus te su fi ci en te na ta be la
de pa ga men to por tais pro ce di men tos.

Di an te des sa re a li da de, a Sub co mis são Tem po-
rá ria da Sa ú de, da Co mis são de Assun tos So ci a is, de -
li be rou por re a li zar au diên ci as pú bli cas nos dias 04 e
10 des te mês de ju nho, quan do a ma té ria foi tra ta da
com pro fun di da de. Fo ram con vi da dos o Pre si den te da
Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans-
plan ta dos do Esta do de Per nam bu co, Sr. José Car los
de Qu e i ro ga Ma ci el; o re pre sen tan te da So ci e da de
Bra si le i ra de Ne fro lo gia (SBN), Dr. Rui Ba ra ta; a Ge-
ren te-Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa), Drª
Flá via; o Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro-
lo gia (Re gi o nal Per nam bu co), Dr. Arthur Ta va res; a
Pre si den te da Fe de ra ção das Asso ci a ções de Pa ci en-
tes Re na is Crô ni cos e Trans plan ta dos, Srª Ne i de Bar ri-
guel li; o Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cen -
tros de Diá li se e Trans plan te, Dr. Was hing ton Cor rêa; o
Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de, do Mi nis té rio da
Sa ú de, Dr. Jor ge Sol la; e o Pre si den te da Asso ci a ção
dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio de Ja ne i ro.

Du ran te a re a li za ção do pri me i ro dia da nos sa
au diên cia pú bli ca, no dia 04 de ju nho úl ti mo, o re pre-
sen tan te da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia in for-
mou que so men te duas em pre sas for ne cem, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, os in su mos ne ces sá ri os à re a li-
za ção dos tra ta men tos di a lí ti cos dos pa ci en tes re na is
crô ni cos. Adi ci o nal men te, adu ziu que es sas em pre-
sas im põem pre ços in di ca ti vos de prá ti ca de car te li-
za ção des se se tor do mer ca do.

O Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de, Dr.Jor ge
Sol la, em nome do Mi nis té rio da Sa ú de, apre sen tou o
cres ci men to dos gas tos do SUS com a te ra pia re nal
subs ti tu ti va. Ele de mons trou ter to tal co nhe ci men to
da si tu a ção nes te se tor, bem como a von ta de de re -
sol ver a ques tão que é com ple xa. O Se cre tá rio in for-
mou que em 1998 o SUS gas tou em tor no de R$430
mi lhões e que esse va lor su biu para cer ca de R$800
mi lhões no ano pas sa do e anun ci ou que o Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de apro vou um re a jus te de 5% no va -
lor pago pela he mo diá li se, o que, so ma do com no vos
cre den ci a men tos fe i tos, au men ta rá os gas tos do Mi -
nis té rio em 2003 para R$1,1 bi lhão.

É cla ro que a nos sa Sub co mis são – e está aqui
pre sen te o Re la tor, Se na dor Mão San ta –, du ran te as
nos sas re u niões de au diên cia pú bli ca, con clu iu que o
Go ver no Fe de ral está mu i to pre o cu pa do com esse
gra ve pro ble ma. To da via, a so lu ção apre sen ta da até o 
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mo men to não é su fi ci en te para re sol ver tais pro ble-
mas. Esses pro ble mas a que es ta mos nos re fe rin do
apa re cem exa ta men te por que 96% dos ser vi ços de
he mo diá li se são fe i tos em clí ni cas pri va das – que re -
cla mam o ba i xo va lor do res sar ci men to do SUS por
cada ses são de he mo diá li se. Em con se qüên cia dis so,
os usuá ri os, nos sos pa ci en tes re na is crô ni cos, pas-
sa ram a ter uma gran de pre o cu pa ção com a ba i xa
qua li da de no aten di men to, o que não pode ocor rer de
for ma ne nhu ma. Não po de mos ter di mi nu í da a qua li-
da de des se tipo de ser vi ço; te mos de man ter a qua li-
da de. Nes sa si tu a ção, esta Casa tem a res pon sa bi li-
da de, por meio da Sub co mis são de Sa ú de, de ques ti-
o nar for te men te o Go ver no no sen ti do de, sen si bi li za-
do como está, re sol ver essa ques tão mu i to im por tan-
te para a sa ú de pú bli ca na ci o nal.

Sa be mos o que o Go ver no pode fa zer: re ma ne-
ja men to de ver bas. Pe gou o Orça men to pron to do Go -
ver no an te ri or que in di ca va cer ca de R$830 mi lhões
para in ves ti men to na área de re na is crô ni cos. Con se-
guiu re ma ne jar; hoje es ta mos com um or ça men to de
R$1,1 bi lhão – lo gi ca men te sig ni fi ca ti vo, mas que não 
che ga a ser su fi ci en te para que esse gra ve pro ble ma
ve nha a ser so lu ci o na do. Mas acre di ta mos, por in ter-
mé dio do Dr. Sol la, re pre sen tan te do Mi nis té rio da Sa -
ú de, que o Go ver no está em pe nha do e que até o fi nal
des te mês terá uma de ci são fa vo rá vel aos nos sos re -
na is crô ni cos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro
ain da tra tar de ou tro as sun to não me nos im por tan te
para o se tor da sa ú de e, para tal, fa rei re fe rên ci as em
ter mos per cen tu a is. Res pon sá vel atu al men te por
12,7% dos óbi tos no Bra sil, o cân cer é a se gun da ma i-
or ca u sa de mor ta li da de no País, su pe ra da ape nas
pe los ma les do apa re lho cir cu la tó rio, com 27,5%. As
mor tes por ca u sas ex ter nas, re sul tan tes prin ci pal-
men te de aci den tes e cri mes, apa re cem em ter ce i ro
lu gar, pra ti ca men te em pa ta das com o cân cer, com
12,5%. Se guem-se as do en ças do apa re lho res pi ra tó-
rio, com 9,3%, e as mo lés ti as in fec ci o sas e pa ra si tá ri-
as, com 4,7%.

Cabe di zer, de pas sa gem, que esse ín di ce cres -
cen te de mor ta li da de por ca u sas ex ter nas é mu i to
pre o cu pan te. Nos sa ir res pon sa bi li da de ge ne ra li za da
no trân si to e o cres ci men to in con tro la do da cri mi na li-
da de vi o len ta em todo o País, em bo ra não di gam res -
pe i to à área da sa ú de – as sun to que de se jo abor dar
nes te pro nun ci a men to –, são pro ble mas a exi gir so lu-
ções ur gen tes por par te das au to ri da des per ti nen tes,
pois já es tão apa re cen do em uma po si ção ina ce i tá vel
em nos sas es ta tís ti cas de mor ta li da de.

Os nú me ros re la ti vos à in ci dên cia de cân cer no
Bra sil são mu i to con fiá ve is, em con se qüên cia do tra -
ba lho do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer – Inca, ór gão
do Mi nis té rio da Sa ú de, que man tém ba ses de da dos
atu a li za dos por in ter mé dio dos Re gis tros de Cân cer
de Base Po pu la ci o nal e do Sis te ma de Infor ma ção
so bre Mor ta li da de, do MS.

Para 2003, es ti ma-se que se jam re gis tra dos
mais de 402 mil no vos ca sos de cân cer no País, sen -
do 186 mil em ho mens e 216 mil em mu lhe res. Entre
es ses, o tipo de cân cer de ma i or in ci dên cia de ve rá ser 
o de pele não me la no ma, com 82 mil no vos ca sos di -
ag nos ti ca dos, se gui do pe las ne o pla si as de mama em 
mu lhe res, com 41 mil no vos ca sos, do cân cer de prós -
ta ta, com 35 mil ca sos, de pul mão, com 22 mil ca sos,
e es tô ma go, com 20 mil ca sos no vos.

Os óbi tos es tão es ti ma dos, para este ano, em
cer ca de 127 mil, vi ti man do 68 mil ho mens e qua se 59 
mil mu lhe res. A taxa bru ta de mor ta li da de de ve rá fi car
em tor no de 79 por gru po de cem mil ha bi tan tes, no
in te ri or, e 106 por gru po de cem mil ha bi tan tes nas ca -
pi ta is. Embo ra o cân cer de pele não me la no ma seja o
tipo mais di ag nos ti ca do, o cân cer no apa re lho res pi-
ra tó rio con ti nua a ser, en tre os ho mens, o tipo ca u sa-
dor de mais óbi tos, com uma taxa de 13 por cem mil
ha bi tan tes no in te ri or e 18 por cem mil ha bi tan tes nas
ca pi ta is. Entre as mu lhe res, o tipo que mais leva ao
óbi to é o de mama, com uma taxa de 10 por cem mil
no in te ri or e 18 por cem mil nas ca pi ta is, se gui do pelo
do apa re lho res pi ra tó rio, com ta xas de 5 por cem mil
no in te ri or e 8 por cem mil nas ca pi ta is.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa-
léo, gos ta ria de par ti ci par.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Pois
não.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa-
léo, mi nhas pa la vras ini ci a is são de con gra tu la ções,
de pa ra béns mes mo, pela fe liz ini ci a ti va que V. Exª
teve de cri ar na Co mis são de Assun tos So ci a is a Sub -
co mis são de Sa ú de. Aqui, em ho me na gem ao per -
nam bu ca no Mar co Ma ci el, Gil ber to Fre i re dis se que o
Par la men to es tu da os pro ble mas do Bra sil. E hoje os
gran des pro ble mas e as gran des do en ças des te País, 
já que V. Exª está aí fa lan do de sa ú de e de do en ça,
são o de sem pre go e a vi o lên cia, e em ter ce i ro, qual -
quer es ta tís ti ca e pes qui sa de mons tram, são os pro -
ble mas de sa ú de. V. Exª, com a sua in te li gên cia pri vi-
le gi a da, sua sen si bi li da de po lí ti ca ex tra or di ná ria,
trou xe os gran des te mas dos gra ves pro ble mas da sa -
ú de para esta Casa, na sua Sub co mis são da qual,
com mu i to or gu lho, faço par te. Já hou ve nes te País
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me di ca men to gra tu i to, a far má cia po pu lar, que o go-
ver no re vo lu ci o ná rio cri ou. O po bre já teve o di re i to a
me di ca men to; mas, no úl ti mo Go ver no, a fal ta de sen -
si bi li da de do Mi nis tro da Sa ú de ti rou essa opor tu ni da-
de dos po bres. Diz ter cri a do o ge né ri co, que acre di to
seja bom e ba ra to, mas o povo bra si le i ro está de sem-
pre ga do e sem di nhe i ro, en tão não pode obtê-lo. Ou -
tro pro ble ma que V. Exª trou xe a esta Casa é um dos
mais gra ves, para o qual te mos de cha mar a aten ção
do Go ver no. Quis Deus es ti ves se esta ses são sen do
pre si di da por uma das ma i o res lu zes do PT, que deve
lem brar-se do que Cris to dis se: “Sou o ca mi nho, a
ver da de e a vida!” Que ele seja o ca mi nho para co lo-
car o PT e esse Go ver no no tri lho para aten der às ne -
ces si da des do povo. Esse pro ble ma de he mo diá li se
pe ri to ni al é tão gra ve que quis Deus es ti ves se aqui o
ex-Pre si den te Mar co Ma ci el. Quem não se lem bra do
ma i or dra ma que en fren tou a sa ú de pú bli ca des te
País com a he mo diá li se em Ca ru a ru? Hou ve ver da-
de i ro ex ter mí nio, que está para ocor rer de novo, por -
que o Go ver no não ins tru men ta li zou. Qu a se to dos os
cen tros de he mo diá li se são pri va dos, e o Go ver no
não está po den do pa gar o tra ta men to, ape sar de ser
o me nor em todo o mun do: US$30. O Pa ra guai, o Uru -
guai, o Ca na dá e os Esta dos Uni dos pa gam mais.
Então, não há equi lí brio fi nan ce i ro, e eles têm de
aten der qua se ses sen ta mil do en tes. O di ag nós ti co
de uma in su fi ciên cia re nal é fá cil, qual quer mé di co,
qual quer en fer me i ro, faz: au men to de uréia e de cre a-
ti ni na. Mas o tra ta men to é mu i to di fí cil, deve ser fe i to
por meio de he mo diá li se. São três ses sões por se ma-
na, qua tro ho ras cada ses são. E é caro, po rém, mais
cara é a vida, e é o que de ve mos res pe i tar. O Go ver no
deve in ter vir. O Pre si den te Pa u lo Paim pode le var
essa men sa gem até o Go ver no. É mu i to sim ples. Digo 
isso por que sou ci rur gião. Há vá ri os mi nis té ri os. Se ria
sim ples ex tin guir al gum des ses que não têm fi na li da-
de, que não se sabe a que veio, pois fal ta di nhe i ro.
Mas ocor re que os ser vi ços es tão alar gan do. O do en-
te, que ne ces si ta de três ses sões por se ma na, pas sa
a fa zer duas. O fil tro, nor mal men te uti li za do para doze 
ses sões, está sen do uti li za do para ses sen ta. É ne-
ces sá rio um en fer me i ro para sete pa ci en tes, exis te
ape nas um para qua tor ze. Está de sa pa re cen do a
quan ti da de ide al de pro fis si o na is ne fro lo gis tas que
aten dem ao do en te. Por tan to, o pro ble ma é gra ve.
Hoje mes mo con clu i re mos o re la tó rio que V. Exª nos
so li ci tou e va mos en ca mi nhá-lo a to das as au to ri da-
des com pe ten tes, a fim de que so lu ci o nem esse gra -
ve pro ble ma. Nos sas con gra tu la ções. Qu e ro crer que
V. Exª tra duz a fi gu ra ma i or da Me di ci na. Con si de ro a
ciên cia mé di ca como a mais hu ma na das ciên ci as, e

o mé di co, o gran de ben fe i tor da hu ma ni da de. V. Exª,
com tal com por ta men to e pre o cu pa ção, tem sin te ti za-
do, no Se na do Fe de ral, a gran de za da clas se mé di ca.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta, pe las suas re fe rên ci-
as. A par ti ci pa ção de V. Exª em nos sa Sub co mis são é
im por tan tís si ma, tan to que V. Exª é o Re la tor e bre ve-
men te – acre di to que ain da hoje – con clu i re mos o re -
la tó rio da Sub co mis são e par ti re mos para a efe ti va-
ção das re i vin di ca ções que pre ci sa mos fa zer pe ran te
o Go ver no Fe de ral.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – No bre Se na-
dor Pa pa léo Paes, que ro co me çar mi nhas pa la vras
cum pri men tan do V.Exª, como há pou co o fez o Se na-
dor Mão San ta, pela pro pos ta à Co mis são de Assun -
tos So ci a is de cri ar uma sub co mis são na área de sa ú-
de. Re al men te não te ria sen ti do não exis tir no Se na do
ór gão que tra tas se es pe ci fi ca men te dos pro ble mas
da sa ú de em nos so País, mar ca do por enor mes de si-
gual da des. V. Exª, es co lhi do Pre si den te des sa Sub co-
mis são, re a li za um tra ba lho que me re ce o re co nhe ci-
men to de to dos. Sem que rer avan çar em ou tros pon -
tos, eu gos ta ria de des ta car o fato de ha ver, em duas
re u niões da Sub co mis são, re a li za do  au diên ci as pú -
bli cas so bre o pro ble ma dos de fi ci en tes re na is. Foi
algo sem pre ce den te na his tó ria do Se na do, tal vez do
pró prio Con gres so. É de gran de im por tân cia esse ato
não so men te para os por ta do res de in su fi ciên ci as re -
na is, mas, so bre tu do, por abrir ca mi nho, para co me-
çar mos a exa mi nar essa ques tão e, mais do que isso,
a es ta be le cer uma in ter lo cu ção com o Po der Exe cu ti-
vo Fe de ral e, por con se qüên cia, com os Esta dos e
Mu ni cí pi os, para me lho rar a con di ção do de fi ci en te
re nal, não ape nas  por meio de me di das pro fi lá ti cas,
mas tam bém de me di das no cam po da te ra pia mé di-
ca, pos to que, como lem brou V. Exª,  tra ta-se de um
pro ble ma que afe ta mu i tos bra si le i ros. Já hou ve ca-
sos mu i to gra ves em nos so País em vir tu de da ina de-
qua da ma ni pu la ção, por exem plo, nas ses sões de he -
mo diá li se, e isso não pode re pe tir-se. Pre ci sa mos
con ti nu ar avan çan do nes se cam po. Sem pre tomo
como pa ra dig ma o caso ocor ri do com a Aids, essa
gran de pan de mia que é o gran de fla ge lo do fim do sé -
cu lo XX, iní cio do sé cu lo XXI. O Bra sil foi ou sa do
quan do re sol veu en fren tar essa ques tão. Lei de ini ci a-
ti va do Se na dor José Sar ney per mi tiu que o Bra sil
ado tas se uma sé rie de pro vi dên ci as, exe cu ta das pela 
Pre si dên cia da Re pú bli ca e pelo Mi nis té rio da Sa ú de,
na ad mi nis tra ção Fer nan do Hen ri que Car do so, que fi -
ze ram com que  ti vés se mos re co nhe ci men to in ter na-
ci o nal pelo fato de ha ver con se gui do ju gu lar  o de sen-
vol vi men to da Aids no nos so ter ri tó rio,  e me re ci do re -
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ce ber o prê mio  ONUAIDS das Na ções Uni das para
os que se des ta cam na bus ca de so lu ção para o pro -
ble ma da Aids. Ago ra, es ta mos – quem sabe? – en ve-
re dan do no mes mo ca mi nho no que diz res pe i to às
de fi ciên ci as re na is. Se con se gui mos gran des avan-
ços no con tro le da Aids, tal vez os mais sig ni fi ca ti vos
do mun do, po de re mos fa zer o mes mo com re la ção à
de fi ciên cia re nal. Agra de ço a V.Exª a aten ção dis pen-
sa da às pes so as en vol vi das nes se pro ces so, es pe ci-
al men te os pa ci en tes que mu i to so frem com o tra ta-
men to. V. Exª de mons trou gran de pro vi são de amor
ao pró xi mo e de pre o cu pa ção com aque les que so-
frem. E sa be mos que os de fi ci en tes re na is so frem
mu i to. Por isso, cum pri men to du pla men te V. Exª: em
pri me i ro lu gar, pela cri a ção da Sub co mis são de Sa ú-
de, e  em se gun do, por ha ver re a li za do au diên ci as pú -
bli cas, cujo re la tó rio fi nal vai per mi tir que o Bra sil dê
um sal to no cam po da Ne fro lo gia, das do en ças re na is
de modo ge ral, con tri bu in do, as sim, para me lho rar a
con di ção de vida do povo bra si le i ro.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mar co Ma ci el. A par ti ci pa ção de V.
Exª foi fun da men tal para que pu dés se mos fa zer nos -
sas au diên ci as pú bli cas. Sua par ti ci pa ção, di re ta e in -
di re ta, fez com que ti vés se mos êxi to nas duas au-
diên ci as pú bli cas nas qua is ou vi mos oito pes so as so -
bre o tema; Do en ça re nal crô ni ca.

Mu i to obri ga do!
Peço per mis são ao Sr. Pre si den te para ter mi nar

meu dis cur so. Se rei bas tan te bre ve, ape nas mais três
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa faz
um ape lo a V. Exª. Pelo acor do fir ma do en tre to dos os
Srs. Se na do res, fi cou de ci di do que se ría mos um pou -
co mais rí gi dos com re la ção ao tem po, mas as sim
mes mo vou ser to le ran te com V. Exª, den tro do pos sí-
vel, por que o Se na dor José Jor ge já se en con tra no
ple ná rio.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de-
ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e re gis tro que pela pri me i-
ra vez ul tra pas so meu tem po na tri bu na, o que não
vol ta rá a acon te cer.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa é
tes te mu nha do seu de po i men to.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, en tre as mu lhe res, o tipo de cân cer que mais
leva ao óbi to é o de mama, com uma taxa de 10 por
cem mil no in te ri or e 18 por cem mil nas ca pi ta is, se -
gui do pelo do apa re lho res pi ra tó rio, com ta xas de 5
por cem mil no in te ri or e 8 por cem mil nas ca pi ta is.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de da pas sa gem,
no úl ti mo sá ba do, do Dia Inter na ci o nal sem Ta ba co,
para cha mar a aten ção so bre a for te cor re la ção en tre
o ta ba gis mo e o cân cer de pul mão. Mais de 90% dos
ca sos de cân cer nos pul mões, se gun do da dos do
Inca, atin gem fu man tes ou ex-fu man tes. Além dis so,
há tam bém cor re la ção en tre o há bi to de fu mar e os tu -
mo res na boca, la rin ge, fa rin ge, pân cre as, rins, be xi-
ga, esô fa go e colo de úte ro.

O dado mais sig ni fi ca ti vo da cor re la ção en tre ta -
ba gis mo e cân cer, en tre tan to, tal vez re si da no cons -
tan te au men to da taxa bru ta de mor ta li da de por cân -
cer no apa re lho res pi ra tó rio en tre as mu lhe res. Antes
de 1980, essa taxa es ta va ape nas em quin to lu gar en -
tre os ti pos de cân cer; hoje, en con tra-se já em se gun-
do lu gar. Esse fato se liga cla ra men te à cres cen te
ace i ta ção so ci al da mu lher fu man te, ocor ri da a par tir
dos anos 50 do sé cu lo pas sa do.

Por isso, pen so que o com ba te ao ta ba gis mo
deve ter todo o em pe nho do Esta do e dos ci da dãos
cons ci en tes, e não so men te das au to ri da des do se tor
da sa ú de. O epi só dio do re cuo da lei para que uma
pro va de au to mo bi lis mo pu des se ser re a li za da em
São Pa u lo é um tris te exem plo do que não deve ocor -
rer. A sa ú de pú bli ca, por cons ti tu ir de ver cons ti tu ci o-
nal do Esta do, não pode fi car em se gun do lu gar, su -
plan ta da por in te res ses eco nô mi cos ime di a tis tas ou
pela pres são das em pre sas trans na ci o na is do ta ba co.
Até por que os gas tos so ci a is com a en tra da de no vas
ge ra ções de fu man tes, es ti mu la dos tais ti pos de
even tos, de ve rão su pe rar, em mu i to, os ga nhos com
tu ris mo de um do min go a cada ano.

Sr. Pre si den te, irei cum prir o que V. Exª de ter mi nou.
Tra tei da im por tân cia do cân cer no qua dro ge ral

das mo lés ti as e da ca u sa de mor ta li da de no Bra sil
para sa u dar a li be ra ção, pelo Mi nis té rio da Sa ú de, da
ver ba de R$1,87 mi lhão para a cons tru ção da se gun-
da eta pa do Hos pi tal do Cân cer de Ma ca pá. A li be ra-
ção des sa ver ba, se gun do re por ta gem do Diá rio do
Ama pá de 19 de maio, era uma pro mes sa do Mi nis tro
da Sa ú de Dr. Hum ber to Cos ta Lima, fe i ta ao De pu ta-
do Fe de ral ama pa en se Be ne di to Dias.

Tam bém que ro de i xar re gis tra do que, com a im -
plan ta ção do Hos pi tal do Cân cer de Ma ca pá, nos so
Esta do en tra fi nal men te na era do com ba te a essa
mo lés tia que cons ti tui a se gun da ca u sa de mor te em
nos so País. Em nome do povo do Ama pá, sa ú do o Mi -
nis tro da Sa ú de, o De pu ta do Fe de ral Be ne di to Dias e
o Go ver no Mu ni ci pal de Ma ca pá por essa obra.
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Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que meu dis cur so
seja pu bli ca do na to ta li da de, ten do em vis ta que não
con se gui con cluí-lo.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR PAPALÉO PAES.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após o trá gi co epi só-
dio ocor ri do na ci da de de Ca ru a ru em Per nam bu co,
em 1996, onde 42 pa ci en tes que se sub me ti am a tra -
ta men to he mo di a lí ti co mor re ram, o Mi nis té rio da Sa ú-
de de ter mi nou a im plan ta ção de pa drões de qua li da-
de que ga ran tis sem o aten di men to e tra ta men to ade -
qua dos dos pa ci en tes re na is crô ni cos, nas clí ni cas de 
he mo diá li se, que in ves ti ram ma ci ça men te em equi-
pa men tos e tec no lo gi as, in fra-es tru tu ra e ca pa ci ta ção
de pes so al.

Entre tan to Se nho res Se na do res, ul ti ma men te,
os pres ta do res de ser vi ços e os usuá ri os des se se tor
têm de nun ci a do a de te ri o ra ção na qua li da de da que le
aten di men to pres ta do aos pa ci en tes re na is crô ni cos.
Estes aler tam para a pos si bi li da de de se es tar avi zi-
nhan do, ra pi da men te, uma cri se no se tor.

O se tor pres ta dor des ses ser vi ços ale ga que
seus cus tos ope ra ci o na is so fre ram gran de ele va ção
nos úl ti mos anos, sem que, por par te do Mi nis té rio da
Sa ú de, te nha ha vi do um re a jus te su fi ci en te na ta be la
de pa ga men tos por tais pro ce di men tos.

Di an te des sa re a li da de, a Sub co mis são Tem po-
rá ria da Sa ú de, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
de li be rou por re a li zar Au diên ci as Pú bli cas nos dias 04 
e 10 des te mês de ju nho, onde a  ma té ria foi tra ta da
com pro fun di da de. Fo ram con vi da dos o Pre si den te
da Asso ci a ção dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e
Trans plan ta dos do Esta do de Per nam bu co,  José Car-
los de Qu e i ro ga Ma ci el,  o Re pre sen tan te da So ci e-
da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia –SBN,  Dr. Rui Ba ra ta, a
Ge ren te – Ge ral de Tec no lo gia em Ser vi ços de Sa ú de
da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
(ANVISA), o Pre si den te da So ci e da de Bra si le i ra de
Ne fro lo gia – Re gi o nal Per nam bu co, Dr. Arthur Ta va-
res, a Pre si den te da Fe de ra ção das Asso ci a ção de
Pa ci en tes Re na is Crô ni cos e Trans plan ta dos, Sra.
Ne i de Bar ri guel li, o Pre si den te da Asso ci a ção Bra si-
le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan te, Dr. Was-
hing ton Cor rêa, o Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de,
do Mi nis té rio da Sa ú de, Dr. Jor ge Sol la e o Pre si den te
da as so ci a ção dos Re na is e Trans plan ta dos do Rio
de Ja ne i ro.

Du ran te a re a li za ção do pri me i ro dia da Au diên-
cia Pú bli ca, no dia 4 de ju nho úl ti mo, o re pre sen tan te

da So ci e da de Bra si le i ra de Ne fro lo gia in for mou que
so men te duas em pre sas for ne cem, em todo o ter ri tó-
rio na ci o nal, os in su mos ne ces sá ri os à re a li za ção dos 
tra ta men tos di a lí ti cos dos pa ci en tes re na is crô ni cos.
Adi ci o nal men te, adu ziu que es sas em pre sas im põem
pre ços in di ca ti vos de prá ti ca de car te li za ção des se
se tor do mer ca do.

O  Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de,  Dr. Jor ge
Sol la em nome do Mi nis té rio da Sa ú de apre sen tou o
cres ci men to dos gas tos do SUS com a te ra pia re nal
subs ti tu ti va. Ele de mons trou ter to tal co nhe ci men to
da si tu a ção nes te se tor, bem como a von ta de de re -
sol ver a ques tão que é com ple xa. O Se cre tá rio in for-
mou que em 1998 o SUS gas tou em tor no de R$ 430
mi lhões e que esse va lor su biu para cer ca de R$ 800
mi lhões no ano pas sa do e anun ci ou que o Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de apro vou um re a jus te de 5% no va -
lor pago pela he mo diá li se, o que, so ma do com no vos
cre den ci a men tos fe i tos,  au men ta rá os ga tos do mi -
nis té rio em 2003 para R$ 1,1 bi lhão.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res

Qu e ro ain da tra tar de um ou tro  as sun to não me -
nos im por tan te no se tor da sa ú de para tal vou fa zer
re fe ren ci as em ter mos per cen tu a is, pois,  res pon sá-
vel atu al men te por 12,7 por cen to dos óbi tos no Bra sil,
o cân cer é a se gun da ma i or ca u sa de mor ta li da de no
País, su pe ra da ape nas pe los ma les do apa re lho cir -
cu la tó rio, com 27,5 por cen to. As mor tes por ca u sas
ex ter nas, re sul tan tes, prin ci pal men te, de aci den tes e
cri mes, apa re cem em ter ce i ro lu gar, pra ti ca men te
em pa ta das com o cân cer, com 12,5 por cen to. Se-
guem-se as do en ças do apa re lho res pi ra tó rio, com
9,3 por cen to, e as mo lés ti as in fec ci o sas e pa ra si tá ri-
as, com 4,7 por cen to.

Cabe di zer aqui, de pas sa gem, que esse ín di ce
cres cen te de mor ta li da de por ca u sas ex ter nas é mu i-
to pre o cu pan te. Nos sa ir res pon sa bi li da de ge ne ra li za-
da no trân si to e o cres ci men to in con tro la do da cri mi-
na li da de vi o len ta em todo o País, em bo ra não di gam
res pe i to à área da Sa ú de – que de se jo abor dar nes te
pro nun ci a men to –, são pro ble mas a exi gir so lu ção ur -
gen te por par te das au to ri da des per ti nen tes, pois já
es tão apa re cen do em uma po si ção ina ce i tá vel em
nos sas es ta tís ti cas de mor ta li da de.

Os nú me ros re la ti vos à in ci dên cia de cân cer no
Bra sil são mu i to con fiá ve is, em con se qüên cia do tra -
ba lho do Insti tu to Na ci o nal do Cân cer (Inca), ór gão do 
Mi nis té rio da Sa ú de (MS) que man tém ba ses de da -
dos atu a li za das por in ter mé dio dos Re gis tros de Cân -
cer de Base Po pu la ci o nal e do Sis te ma de Infor ma-
ção so bre Mor ta li da de, do MS.
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Para 2003, es ti ma-se que se jam re gis tra dos
mais de 402 mil no vos ca sos de cân cer no País, sen -
do 186 mil em ho mens e 216 mil em mu lhe res. Entre
es ses, o tipo de cân cer de ma i or in ci dên cia de ve rá ser 
o de pele não me la no ma, com 82 mil no vos ca sos di -
ag nos ti ca dos, se gui do pe las ne o pla si as de mama em 
mu lhe res, com 41 mil no vos ca sos, do cân cer de prós -
ta ta, com 35 mil ca sos, de pul mão, com 22 mil ca sos,
e es tô ma go, com 20 mil ca sos.

Os óbi tos es tão es ti ma dos, para este ano, em
cer ca de 127 mil, vi ti man do 68 mil ho mens e qua se 59 
mil mu lhe res. A taxa bru ta de mor ta li da de de ve rá fi car
em tor no de 79 por gru po de cem mil ha bi tan tes, no
in te ri or, e 106 por cem mil nas ca pi ta is. Embo ra o cân -
cer de pele não me la no ma seja o tipo mais di ag nos ti-
ca do, o cân cer no apa re lho res pi ra tó rio con ti nua a
ser, en tre os ho mens, o tipo ca u sa dor de mais óbi tos,
com uma taxa de 13 por cem mil no in te ri or e 18 por
cem mil nas ca pi ta is. Entre as mu lhe res, o tipo que
mais leva ao óbi to é o de mama, com uma taxa de 10
por cem mil no in te ri or e 18 por cem mil nas ca pi ta is,
se gui do pelo do apa re lho res pi ra tó rio, com ta xas de 5
por cem mil no in te ri or e 8 por cem mil nas ca pi ta is.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de da pas sa gem,
no úl ti mo sá ba do, do Dia Inter na ci o nal sem Ta ba co,
para cha mar a aten ção so bre a for te cor re la ção en tre
o ta ba gis mo e o cân cer de pul mão. Mais de 90 por
cen to dos ca sos de cân cer nos pul mões, se gun do da -
dos do Inca, atin gem fu man tes ou ex-fu man tes. Além
dis so, há tam bém cor re la ção en tre o há bi to de fu mar
e os tu mo res na boca, la rin ge, fa rin ge, pân cre as, rins,
be xi ga, esô fa go e colo de úte ro.

O dado mais sig ni fi ca ti vo da cor re la ção en tre ta -
ba gis mo e cân cer, en tre tan to, tal vez re si da no cons -
tan te au men to da taxa bru ta de mor ta li da de por cân -
cer no apa re lho res pi ra tó rio en tre as mu lhe res. Antes
de 1980, essa taxa es ta va ape nas no quin to lu gar en -
tre os ti pos de cân cer; hoje, se en con tra já em se gun-
do lu gar. Esse fato se liga cla ra men te à cres cen te
ace i ta ção so ci al da mu lher fu man te, ocor ri da a par tir
dos anos cin qüen ta do sé cu lo pas sa do.

Por isso, pen so que o com ba te ao ta ba gis mo deve 
ter todo o em pe nho do Esta do e dos ci da dãos cons ci-
en tes, e não so men te das au to ri da des do se tor da Sa ú-
de. O epi só dio do re cuo da Lei para que uma pro va de
au to mo bi lis mo pu des se ser re a li za da em São Pa u lo é
um tris te exem plo do que não deve ocor rer. A Sa ú de Pú -
bli ca, por cons ti tu ir de ver cons ti tu ci o nal do Esta do, não
pode fi car em se gun do lu gar, su plan ta da por in te res ses
eco nô mi cos ime di a tis tas ou pela pres são das em pre-
sas trans na ci o na is do ta ba co.

Até por que os gas tos so ci a is com a en tra da de
no vas ge ra ções de fu man tes, es ti mu la dos tais ti pos
de even tos, de ve rão su pe rar, em mu i to, os ga nhos
com tu ris mo de um do min go a cada ano.

É cla ro, na tu ral men te, que o com ba te ao cân cer
e sua pre ven ção não se li mi tam à luta con tra o ta ba-
gis mo. Cam pa nhas de es cla re ci men to so bre há bi tos
sa u dá ve is, prin ci pal men te quan to à ali men ta ção e às
ati tu des di an te das ten sões da vida mo der na, são
tam bém ne ces sá ri os e fa zem par te das ati vi da des do
Inca. A re vis ta Isto É pu bli cou ma té ria so bre o tema,
em seu nú me ro de 14 de maio.

Como aca bo de ex por, a taxa de mor ta li da de
por cân cer no Bra sil é de 106 por cem mil ha bi tan tes
nas ca pi ta is, e 79 por cem mil no in te ri or.

Men ci o no, a tí tu lo de com pa ra ção, as ta xas de
in ci dên cia – veja-se bem, in ci dên cia, não mor ta li da de
– da Sín dro me da Imu no de fi ciên cia Adqui ri da
(Aids/Sida), que mu i to mais im pac to emo ci o nal pa re-
cem exer cer so bre os me i os de co mu ni ca ção. Pois
bem, as ta xas da Aids cres ce ram con ti nu a men te, de
8 por cem mil ha bi tan tes em 1991 até 16 por cem mil
em 1998. Des de en tão, vêm ca in do dras ti ca men te,
ten do atin gi do, em 2002, o va lor de 5,4 por cem mil
ha bi tan tes. A taxa bru ta de mor ta li da de, em con se-
qüên cia, não pas sou, no ano pas sa do, de 0,85 por
cem mil ha bi tan tes, cer ca de cem ve zes me nor que a
taxa mé dia de mor ta li da de do cân cer.

Ora, Se nho ras e Se nho res Se na do res, se gun do
da dos da So ci e da de de Car di o lo gia do Esta do de
São Pa u lo, que se re u niu no mês pas sa do em seu
XXIV Con gres so, as do en ças do co ra ção ma tam, di a-
ri a men te no Bra sil, 820 pes so as. São mais de 295 mil
por ano, o que re sul ta em uma taxa de cer ca de 170
por cem mil ha bi tan tes.

A con clu são é uma só: em bo ra o pla no na ci o nal
de com ba te à Aids seja, de fato, um su ces so re co nhe-
ci do in ter na ci o nal men te, há pro ble mas de sa ú de so -
ci al men te mu i to mais im por tan tes. A den gue, por
exem plo, não está de fi ni ti va men te con tro la da. Qu al-
quer des cu i do, qual quer re la xa men to no com ba te ao
seu mos qui to trans mis sor, Ædes ægypti, pode re sul-
tar em nova epi de mia como a ocor ri da no ano pas sa-
do, quan do fo ram re gis tra dos 281 mil ca sos da do en-
ça, o que equi va le a uma in ci dên cia – mas, aten ção
ain da uma vez, não uma mor ta li da de – de 165 por
cem mil ha bi tan tes.

Cabe ain da men ci o nar a he pa ti te C, do en ça in -
si di o sa, que vem cres cen do às es con di das e de ve rá
cons ti tu ir-se na gran de epi de mia des te sé cu lo que se
ini cia, es pe ci al men te nas clas ses po pu la res.

Ju nho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL  Ter ça-fe i ra  17 15655JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



Se nhor Pre si den te, tra tei da im por tân cia que tem 
o cân cer no qua dro ge ral das mo lés ti as e da ca u sa de
mor ta li da de no Bra sil para sa u dar a li be ra ção, pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de, da ver ba de 1,87 mi lhão de re a is
para a cons tru ção da se gun da eta pa do Hos pi tal do
Cân cer de Ma ca pá. A li be ra ção des sa ver ba, se gun do
re por ta gem do Diá rio do Ama pá do dia 19 de maio, era 
uma pro mes sa do Mi nis tro Hum ber to Cos ta Lima fe i ta
ao De pu ta do Fe de ral ama pa en se Be ne di to Dias. 

Cons ta tam bém da re por ta gem a no tí cia se gun-
do a qual, no Orça men to para o pró xi mo ano, já es ta-
ria in clu í da a quan tia de 7,5 mi lhões de re a is, pre vis ta
para a aqui si ção dos equi pa men tos hos pi ta la res.

Hoje, o Esta do do Ama pá su pre sua ca rên cia
em es tru tu ra para tra tar do cân cer pelo Pro gra ma de
Tra ta men to fora do Do mi cí lio (TFD), pelo qual os do -
en tes são en ca mi nha dos, em ge ral, para uni da des de 
sa ú de de Be lém do Pará, ao cus to mé dio anu al de 3
mi lhões de re a is.

Como os ín di ces de in ci dên cia e de mor ta li da de
por cân cer são re la ti va men te ele va dos no Ama pá,
para um Esta do pou co po pu lo so e cu jos mo ra do res
vi vem sem os pro ble mas de es tres se dos bra si le i ros
das gran des me tró po les, o ad ven to do Hos pi tal do
Cân cer de Ma ca pá já cons ti tu ía uma ne ces si da de.
Assim, ele traz uma nova pers pec ti va de tra ta men to a
tem po e pos si bi li da de ma i or de re cu pe ra ção para os
ama pa en ses em fu tu ro pró xi mo.

Com a im plan ta ção do Hos pi tal do Cân cer de
Ma ca pá, nos so Esta do en tra fi nal men te na era do
com ba te a essa mo lés tia que cons ti tui a se gun da ca -
u sa de mor te em nos so País. Em nome do povo do
Ama pá, sa ú do o Mi nis tro da Sa ú de e o Go ver no Mu -
ni ci pal de Ma ca pá por essa obra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor Pa -

pa léo Paes, V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo,

que dis põe de cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, e, em se gui da, ao Se na dor José Jor ge por
vin te mi nu tos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co in ci-
den te men te, a mi nha co mu ni ca ção ina diá vel, para a
qual che guei afo ba da, diz res pe i to à ques tão da sa ú-
de. Fi quei mu i to gra ti fi ca da ao ou vir as pa la vras dos
Se na do res Pa pa léo Paes e Mão San ta, mas é im por-
tan te que te nha mos cons ciên cia, além de to dos es-
ses da dos men ci o na dos pe los no bres Se na do res, de
fa tos que hoje ocor rem e que têm nos ca u sa do –

acre di to que não só a nós do Se na do Fe de ral, mas a
toda a po pu la ção de uma ma ne i ra ge ral, por que a mí -
dia tem ve i cu la do isso e é obri ga ção dela fazê-lo – es -
tar re ci men to. Nar ra rei al guns des ses fa tos.

A vi o lên cia so ci al tem sido um dos te mas mais
pre sen tes nes te ple ná rio. Inú me ras são as ca u sas
des sa do en ça, que tem re sis ti do aos es for ços que se
fa zem, em to dos os ní ve is, para com ba tê-la.

Enquan to isso, o bra si le i ro é ví ti ma de epi só di os
trá gi cos que já se tor na ram ro ti na. Ain da na se ma na
pas sa da, aqui nes ta tri bu na, eu cla ma va con tra o
caso Ce lo bar, que todo mun do está acom pa nhan do
no Bra sil. E, para meu es pan to, en quan to a po lí cia in -
ves ti ga a ca u sa que le vou 21 pes so as à mor te em
con se qüên cia do uso do Ce lo bar, eis que 260 mil ci -
da dãos fi cam sem abas te ci men to de água, após o
aci den te fer ro viá rio que pro vo cou o der ra ma men to de 
subs tân ci as tó xi cas em um aflu en te do rio Ube ra ba.
E, como se isso já não fos se o bas tan te, um gru po de
pelo me nos sete pa ci en tes de ci rur gia de ca ta ra ta
per de a vi são, após o uso de um co lí rio, na ci da de do
Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou
con ven ci da de que esse tipo de “aci den te”, tris te tra di-
ção da vida bra si le i ra, tam bém é uma das ca u sas fun -
da men ta is da vi o lên cia nas nos sas ruas. Isso por que
a obe diên cia às leis, tan to quan to um de ver, é tam-
bém a con cor dân cia de cada um com um pac to so ci al
que in de pen de da lei es cri ta e que se afir ma na con fi-
an ça co le ti va de que a lei é para to dos.

Nos anos da di ta du ra, ca vou-se uma dis tân cia
pro fun da en tre Esta do e Na ção.E a de mo cra cia bra si-
le i ra ain da não con se guiu aca bar com essa se pa ra-
ção. Por que o Go ver no, em to das as suas ins tân ci as,
não con se guiu se im por como a re pre sen ta ção de to -
dos. Di an te dos mi lhões de ex clu í dos, da enor mi da de
de nos sas in jus ti ças so ci a is, é com pre en sí vel que um
gran de nú me ro seja ten ta do à de so be diên cia, es ti mu-
la do pela im pu ni da de.

Há uma ca de ia de ir res pon sa bi li da des, que vai
des de o fun ci o ná rio da fá bri ca que se cala ao tes te-
mu nhar o com por ta men to de li tu o so do pa trão, que
adul te ra a fór mu la de um me di ca men to para tor ná-lo
mais ba ra to, até a au to ri da de ne gli gen te, que per mi te
a ven da de um pro du to me di ci nal qua tro me ses de po-
is de esse pro du to ter sido in ter di ta do pela Vi gi lân cia
Sa ni tá ria. É as sim que o Esta do se en fra que ce, se
des mo ra li za di an te do ci da dão. E o pac to so ci al é
rom pi do; é cada um por si, um sal ve-se quem pu der.

De nada adi an tam leis con tra a la va gem de di -
nhe i ro, por exem plo, se, no Ban co Cen tral, há ca rên-
cia de fun ci o ná ri os para con tro lar o flu xo de ca pi ta is.

15656 Terça-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    71ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



No pa pel, es ta mos pro te gi dos. Na re a li da de, essa
pro te ção não exis te, por que ine xis tem con di ções prá -
ti cas de se re a li zar o con tro le. E as sim por di an te, seja 
na sa ú de, na edu ca ção, no trans por te, no cál cu lo que
o sis te ma ban cá rio faz para es ta be le cer os ju ros.

O povo bra si le i ro vo tou por mu dan ças e tem
sido pa ci en te com o novo Go ver no, que não pode ser
res pon sa bi li za do ain da por uma he ran ça his tó ri ca.
Mas é pre ci so que os ven tos da mu dan ça co me cem a
so prar logo. Tan to quan to pu ni ção é pre ci so pre ven-
ção. É evi den te que a pu ni ção de ses ti mu la a cri mi na li-
da de. Mas, para quem fi cou cego por que con fi ou o cu -
i da do dos seus olhos a uma equi pe mé di ca que o sal -
va ria da ca ta ra ta, ou para quem per deu a vida ví ti ma
de uma subs tân cia usa da num exa me de sa ú de, a pu -
ni ção dos cul pa dos é in ca paz de re pa rar as per das.

A sis te má ti ca ine fi ciên cia do po der con tro la dor
do Esta do, em to das as ins tân ci as, leva o ci da dão a
acre di tar que esta ine fi ciên cia é pla ne ja da para ser vir
a in te res ses de al guns. Por isso re pi to o que dis se na
se ma na pas sa da: leis e co nhe ci men to não nos fal-
tam, te mos mu i tos; o que nos fal ta é con tro le, fis ca li-
za ção pré via, para im pe dir que es tes fa tos se re pi tam,
pro vo can do mor tes, so fri men tos, per das ma te ri a is e
in dig na ção de toda po pu la ção.

O Bra sil tem uma mul ti dão de jo vens de sem pre-
ga dos. São os nos sos jo vens, mes mo os que con quis-
ta ram uma boa for ma ção, a fa i xa que mais so fre com
a fal ta de em pre go. É hora de o Go ver no, em to das as
suas es fe ras, aten tar para a ne ces si da de de fis ca li zar
e con tro lar os ali men tos, os me di ca men tos, a qua li da-
de da água que be be mos e do ar que res pi ra mos. É
hora de con cur sos pú bli cos para con tra tar mais fis ca-
is, para au men tar a ca pa ci da de de con tro le do Esta -
do. Já fo ram mu i tos os pre ju í zos. E, en tre gran des
pre ju í zos, está cer ta men te a des cren ça. Sr. Pre si den-
te, con si de ro esse o ma i or pre ju í zo: a des cren ça dos
ci da dãos no Esta do que o re pre sen ta. Bas ta de aci -
den tes, ca tás tro fes, ca la mi da des. Já fo mos mu i to lon -
ge nes te de sam pa ro. Mas, como diz a sa be do ria mi -
ne i ra, an tes tar de do que mais tar de.

A hora é ago ra, ou es ta re mos ca van do a fa lên-
cia do Esta do bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor José Jor ge, por vin te mi nu tos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ JORGE, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pela Sra. Íris de Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. V. Exª dis põe de cin -
co mi nu tos.

Em se gui da, usa rá da pa la vra o no bre Se na dor
Pa u lo Paim.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ros e bra si-
le i ras que as sis tem à ses são pela te le vi são, há pou -
cos dias, fa lei ra pi da men te a res pe i to de um dra ma
que ocor re na edu ca ção uni ver si tá ria do País. Enten -
do ser fun da men tal o en si no uni ver si tá rio. Um qua dro
vale por dez mil pa la vras.

No Ja pão, que tem con di ções fí si cas pés si mas da
na tu re za, há a ex plo são. Por quê? Por que há 600 uni -
ver si da des fun ci o nan do, e a tec no lo gia che ga até nós.
No Bra sil, na dé ca da em que me for mei, nos anos 60,
ha via um cré di to uni ver si tá rio. Qu a se to das as uni ver si-
da des eram do Go ver no, e os es tu dan tes po bres ti nham
um cré di to, que o pa ga vam após a for ma tu ra.

Hou ve uma mu dan ça mu i to boa. Sur gi ram mu i-
tas uni ver si da des pri va das, que são fre qüen ta das, às
ve zes, por es tu dan tes po bres. E o Go ver no an te ri or
mu dou: im plan tou o Fies – Fi nan ci a men to Estu dan til,
que se des ti na ao fi nan ci a men to do alu no re gu lar-
men te ma tri cu la do em cur so de gra du a ção não gra tu-
i to, com pro va da men te ca ren te.

O cré di to fi nan cia até 70% do va lor da se mes tra-
li da de es co lar às ins ti tu i ções de en si no de vi da men te
ca das tra das no Fies.

Cada ins ti tu i ção, anu al men te, in for ma ao MEC a
sua ca pa ci da de de ofer ta de va gas. Isso por que o pa -
ga men to do Fies é efe tu a do não em mo e da cor ren te,
mas em tí tu los que são usa dos para pa ga men to do
INSS da ins ti tu i ção. O fato de os tí tu los só po de rem
ser uti li za dos no pa ga men to do INSS li mi ta mu i to o
nú me ro de va gas do pro gra ma. Se hou ves se a in clu-
são do FGTS, tam bém, nes se en con tro de con tas,
com cer te za uma gran de aju da che ga ria aos es tu-
dan tes ca ren tes de todo o País.

Te mos, hoje, no Bra sil, cer ca de três mi lhões e
qui nhen tos mil alu nos ma tri cu la dos em cur so su pe ri-
or. Des se to tal, um mi lhão são ori un dos das uni ver si-
da des pú bli cas; dois mi lhões e meio, das par ti cu la res.
Das no vas va gas nos ves ti bu la res, 300 mil es tão nas
uni ver si da des pú bli cas; um mi lhão e 100 mil, nas par-
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ti cu la res. O Fies so men te atin ge 240 mil es tu dan tes
no Bra sil, res tan do dois mi lhões e 250 mil alu nos sem
fi nan ci a men to, sig ni fi can do di zer que, em cada dez
alu nos, so men te um está sen do aten di do. O Fies é a
úni ca pos si bi li da de que tem o es tu dan te po bre de pa -
gar seus es tu dos. No pri me i ro se mes tre de 2003, está 
fe cha do, o que é la men tá vel, por que con tri bu iu para o
au men to do nú me ro de ina dim plen tes nas fa cul da des
pri va das de todo o Bra sil.

Aque le es tu dan te está numa si tu a ção cons tran-
ge do ra, por que não está pa gan do, e isso está le van-
do as uni ver si da des a um de se qui lí brio fi nan ce i ro.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, no nos so
tem po, exis tia a ra di o la, o dis co long play de 33 rpm,
45 rpm e 78 rpm. O atu al Mi nis tro da Edu ca ção é de
33 rpm. S. Exª está es tu dan do len ta men te, des de o
co me ço do ano, mas o se mes tre já ter mi nou. A mo ci-
da de es tu di o sa está sem pa gar, le van do ao de se qui lí-
brio as uni ver si da des pri va das.

Para as sun tos como esse, te mos que ter pres -
sa. O nos so fi ló so fo e Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, foi in fe liz quan do afir mou que
não te mos que co mer apres sa dos. Te mos, sim, pois
te mos pres sa. Pela pri me i ra vez, o País está pa ran do
o en si no uni ver si tá rio. Há que se ofe re cer uma so lu-
ção para tran qüi li zar os es tu dan tes e per mi tir que fre -
qüen tem suas uni ver si da des com a hon ra dez de não
es ta rem dan do pre ju í zos às ins ti tu i ções pri va das, que 
ne ces si tam de um jus to pa ga men to.

São dra má ti cos e co mo ven tes os ape los dos pais
que pro cu ram os po lí ti cos para ex ter nar seu sen ti men to
de in dig na ção com o fe cha men to do Fies, ao sen ti rem
que está cada vez mais per to o fe cha men to da por ta da
es pe ran ça do fu tu ro de seus fi lhos. Para o se gun do se -
mes tre des te ano, so men te 70 mil va gas se rão dis po ni-
bi li za das. Esse tris te qua dro agra va-se a cada ano,
quan do as es co las pú bli cas de en si no mé dio en tre gam
cer ti fi ca dos de con clu são a qua se dois mi lhões de alu -
nos. Pela ló gi ca, essa cli en te la ori un da da es co la pú bli-
ca não terá a con di ção fi nan ce i ra ne ces sá ria para ar car
com os cus tos do Ensi no Su pe ri or.

Faz-se ne ces sá rio, por tan to, que o MEC re pen-
se esse pro ble ma, que é gra vís si mo. To dos sa be mos
que não se de sen vol ve um país se o seu povo não
tem aces so à edu ca ção.

Sa be mos tam bém que, nos Esta dos Uni dos,
qua se todo jo vem tra ba lha para aju dar no pa ga men to
da fa cul da de. É a men ta li da de do povo ame ri ca no.
Mas, como su ge rir isso aos jo vens bra si le i ros se vi ve-
mos num país com cer ca de 12 mi lhões de de sem pre-
ga dos? Os jo vens tam bém não têm cul pa por não te -

rem em pre go. Esse juro alto pa rou o País, le vou à re -
ces são.

Quis Deus es tar pre sen te a esta ses são o ma i or
dos Lí de res de sen si bi li da de po lí ti ca do PT, o Se na-
dor Pa u lo Paim, a quem peço leve mais esse cla mor
da mo ci da de es tu di o sa do Bra sil.

Não po de mos nos ins pi rar nos Esta dos Uni dos,
por que aqui não há em pre go. Então como os jo vens vão 
tra ba lhar? E ain da es tão es tu dan do o Fies: ja ne i ro, fe ve-
re i ro, mar ço, abril, maio, ju nho; aca bou um se mes tre.
Logo aca ba rá esse Go ver no. “Vem, va mos em bo ra,....
Quem sabe faz a hora, não es pe ra acon te cer”.

Então, o Bra sil, que ar ro ga para si o tí tu lo de
País ci vi li za do, tem o de ver de bus car op ções para re -
sol ver o com pli ca do pro ble ma do en si no uni ver si tá rio
no País.

Srª Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, por per -
mu ta com o Se na dor De mós te nes Tor res. V. Exª dis -
põe de vin te mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si-
den te, Se na do ra Iris de Ara ú jo; Srªs e Srs. Se na do res,
em pri me i ro lu gar, co mu ni co a Casa que par ti ci pei
hoje, pela ma nhã, no Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, de uma re u nião que con si de ro
im por tan tís si ma, co or de na da pe los Mi nis tros José Dir -
ceu e Gu i do Man te ga. A re u nião com pôs uma mesa de 
ne go ci a ção en tre os ser vi do res pú bli cos fe de ra is e o
Exe cu ti vo. Esta vam lá em tor no de oito mi nis tros e
doze en ti da des dos ser vi do res pú bli cos, que, a par tir
do pro to co lo ora fir ma do, acer ta ram um pro ce di men to
de ne go ci a ção de ma té ri as de in te res se dos ser vi do-
res pú bli cos e, con se qüen te men te, do Esta do bra si le i-
ro. Con si de ro im por tan te esse mo men to, por que os
ser vi do res pas sam a ter, na que la mesa de ne go ci a-
ção, um es pa ço pri vi le gi a do para dis cu tir e apon tar ca -
mi nhos de in te res se da ca te go ria.

Os ser vi do res lá re pre sen ta dos en ca mi nha ram
aos Mi nis tros José Dir ceu e Gu i do Man te ga um do cu-
men to pe din do uma re u nião com o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va para apro fun dar o de ba te so bre a
re for ma da Pre vi dên cia. O Mi nis tro José Dir ceu, como 
por ta-voz do Pre si den te na que le mo men to, dis se que 
o fó rum ade qua do para a ne go ci a ção, o en ten di men-
to e a al te ra ção da re for ma é o Con gres so Na ci o nal.

Mais do que nun ca, esta Casa tem que as su mir
toda a sua res pon sa bi li da de. Te nho cer te za de que os 
ser vi do res pú bli cos aqui te rão es pa ço para apre sen-
tar suas pro pos tas, e ha ve re mos de al te rar o pro je to
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ori gi nal, aten den do à ex pec ta ti va de cer ca de três mi -
lhões de ser vi do res pú bli cos que es tão na ati va.

Srª Pre si den te, fa zen do esse de po i men to, que
en ten do im por tan te, gos ta ria tam bém de de i xar re gis-
tra do, nos Ana is da Casa, um do cu men to que re ce bi
dos ser vi do res do Ban co Cen tral. O pre si den te que
as si na o do cu men to as su me to das as res pon sa bi li da-
des. O do cu men to diz que, con for me o pre si den te e
os tra ba lha do res do ser vi ço pú bli co – Ban co Cen tral
–, “A taxa de ju ros é imo ral e o Co pom é ile gal”.

Le rei par te do do cu men to: “...Ou seja, tan to a
exis tên cia do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria (Co pom)
como a pró pria TBC (Taxa de ju ros do Ban co Cen tral)
não têm base le gal para exis tir, eis que am bos fo ram
cri a dos em 20.6.96, por meio de uma Cir cu lar do pró -
prio Ba cen (a de nº 2.698), vi o lan do a Lei nº 4.595,
que só per mi ti ria a ini ci a ti va por meio de de ci são do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal”.

Nes se do cu men to, a en ti da de sin di cal que ora
sus ten ta essa tese quer a vol ta do Con se lho Mo ne tá-
rio Na ci o nal, por que en ten de que, no Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, es tão con tem pla dos oito mi nis té ri os
e re pre sen tan tes de em pre ga dos e de em pre ga do-
res, e que esse se ria o fó rum ade qua do para dis cu tir,
de li be rar e en ca mi nhar até mes mo a dis cus são da
taxa de ju ros.

Apre sen to o do cu men to à Mesa, com a res pon-
sa bi li da de dos que o as si nam, e vou apre sen tá-lo
tam bém na re u nião do Blo co, que se re a li za rá ama -
nhã pela ma nhã.

Em se gui da, Srª Pre si den te, eu que ria tam bém
de i xar re gis tra do um ma ni fes to as si na do por ar tis tas
ne gros de re no me na ci o nal, como Mil ton Gon çal ves,
Ma ria Ce i ça, Pa u li nho da Vi o la e mu i tos ou tros, que
se re u ni ram on tem no Sin di ca to dos Artis tas e Téc ni-
cos em Espe tá cu los de Di ver sões, no Rio de Ja ne i ro,
e pu bli cam um do cu men to cuja sín te se é “a pa ciên cia
aca bou”.

Nes se ma ni fes to, os ar tis tas ne gros di ri gem-se
ao povo bra si le i ro e ao Con gres so Na ci o nal pe din do a
apro va ção do Esta tu to da Igual da de Ra ci al, de au to ria
des te Se na dor, prin ci pal men te por con tem plar a po lí ti-
ca de co tas nos me i os de co mu ni ca ção, na mí dia.

Pelo meu pro je to, Srªs e Srs. Se na do res, ga ran ti-
mos que pelo me nos 20% das va gas em no ve las, fil -
mes, te a tro e pro pa gan da se jam des ti na das aos
afro-des cen den tes. Nes se do cu men to, en fa ti zo a im-
por tân cia do Esta tu to da Igual da de Ra ci al e So ci al,
prin ci pal men te a par tir dos da dos de 2002 pu bli ca dos
pelo IBGE, que de i xam mu i to cla ro que a di fe ren ça en -

tre bran cos e ne gros au men ta. Em uma mes ma fun -
ção, o bran co re ce be até 70% a mais do que o ne gro.

Essa pro pos ta, Sr. Pre si den te, por nós apre sen-
ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos, en con tra-se em con -
di ção de voto no ple ná rio da que la Casa. Con for me
con ver sa que tive com o Pre si den te João Pa u lo, es -
pe ro que ela seja vo ta da ain da nes te mês ou, no mais
tar dar, no pró xi mo.

Os 70 ar tis tas, apro xi ma da men te, que as si nam
o do cu men to pron ti fi cam-se a vir a Bra sí lia, o mais rá -
pi do pos sí vel, para di a lo gar com o Pre si den te des ta
Casa, Se na dor José Sar ney – que ora re as su me a
Pre si dên cia da ses são –, com o Pre si den te da Câ ma-
ra, De pu ta do João Pa u lo, e com o Pre si den te da Re -
pú bli ca, a fim de que, ra pi da men te, o Esta tu to da
Igual da de Ra ci al seja apro va do nas duas Ca sas do
Par la men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – É sem -
pre uma hon ra re ce ber um apar te de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e-
ro ma ni fes tar meu apo io às pro po si ções de V.Exª, pri -
me i ra men te quan to à ques tão re la ti va à pre o cu pa ção
com o Co pom, à po lí ti ca mo ne tá ria, à de fi ni ção das
ta xas de ju ros. Eu tam bém me ins cre vi para fa lar hoje
a res pe i to dis so, mas es ta mos às vés pe ras da re u-
nião do Co pom, e há uma enor me ex pec ta ti va so bre
as de ci sões a se rem ali to ma das. Acre di to que de ve-
mos pon de rar ao Mi nis tro da Fa zen da e ao Pre si den-
te do Ban co Cen tral so bre a ma i or trans pa rên cia das
de ci sões do Co pom, in clu si ve no que diz res pe i to à
for ma como se dará a im por tan te de ci são. Hoje, as
atas do Co pom são pu bli ca das logo após as re u niões,
mas te nho su ge ri do que suas re u niões se jam trans -
mi ti das, mes mo que não o se jam ao vivo, mas pelo
me nos pos te ri or men te, a fim de que se co nhe ça me -
lhor as re fle xões le va das em con si de ra ção pe los seus 
mem bros. No tei que, dos 53 itens exa mi na dos na úl ti-
ma re u nião, ape nas 2 itens mos tra ram pre o cu pa ção
com o de sem pre go. No que diz res pe i to à ma ni fes ta-
ção dos ar tis tas afro-des cen den tes, con si de ro a pro -
po si ção de V. Exª de bom sen so. É ver da de: até po de-
mos re gis trar que hou ve, nos úl ti mos dez anos, pro -
gres so nes sa área. Po de mos re gis trar que os prin ci-
pa is me i os de co mu ni ca ção pas sa ram a ter al guns
apre sen ta do res ne gros tan tos nos no ti ciá ri os quan to
nas di ver sas pro gra ma ções. Obser va-se tam bém ma -
i or par ti ci pa ção de afro-des cen den tes nas no ve las.
Entre tan to, con for me re gis tra V. Exª, o IBGE in for ma
que não tem ha vi do pro gres so su fi ci en te no re fe ri do
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se tor. Como, se gun do o pró prio IBGE, os afro-des-
cen den tes re pre sen tam pelo me nos 45% da po pu la-
ção bra si le i ra, a pro po si ção que V. Exª apre sen ta, ten -
do em vis ta a par ti ci pa ção de pelo me nos 20% de
afro-des cen den tes na mí dia, é algo que to dos po de-
mos con si de rar como um pas so ra zoá vel de pro gres-
so na di re ção da ma i or eqüi da de de di re i tos a to dos.
Por tan to, ma ni fes to o meu apo io ao pro je to de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Agra de-
ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy.
Não te nho tem po para ler o pro nun ci a men to na ín te gra.

Ci tei o exem plo da pro pa gan da. Sem som bra de
dú vi da, a cri an ça ne gra ou bran ca, ao ver na te le vi são
a ima gem ven di da so bre a for ma de fa lar, de ves tir e
de ca mi nhar, aca ba ado tan do o seu mo de lo de vida
se gun do o que a te le vi são ve i cu la. Por isso, en ten do
que a co mu ni da de ne gra gos ta ria – e mu i to – tam bém
de ver seu es ti lo de vida re pre sen ta do na te le vi são ou
mes mo no ci ne ma ou no te a tro. Enfim, há cen te nas
de ar gu men tos.

Artis tas afir mam que a par ti ci pa ção men ci o na-
da não che ga a 10% hoje e re i vin di cam que seja pelo
me nos 20%. Ou tros se to res, po rém, su ge rem 30%.
Con tu do, se che gar mos ao pa ta mar de 20%, já es ta-
re mos avan çan do nes se sen ti do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um bre ve apar te, emi nen te Se na-
dor Pa u lo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que só en ri-
que ce meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Pa u lo Paim, ma ni fes to o meu apo io à sua pro -
po si ção, que, como V. Exª mes mo diz, é mo des ta. Ou
seja, não pre ten de avan çar em de ma sia, mas se gu ra-
men te pre ten de avan çar, ten do em vis ta que to das as
ve ri fi ca ções e ob ser va ções fe i tas mos tram que essa
ques tão não se re sol ve es pon ta ne a men te. Se não
hou ver uma po lí ti ca do Esta do, uma pre sen ça do
Esta do fa zen do avan çar a equa li za ção ra ci al no País,
essa de si gual da de vai-se pro lon gar por dé ca das e
dé ca das. Essa ques tão não se re sol ve es pon ta ne a-
men te por que está en ra i za da cul tu ral men te, e é pre ci-
so que haja, sim, uma po lí ti ca ex plí ci ta do Esta do em
res pos ta ao an se io dos hu ma nis tas do País, da que les
que têm a éti ca e a jus ti ça so ci al como man da men to
ma i or na con du ção da co i sa pú bli ca. É pre ci so que
haja, sim, pre sen ça do Esta do nes se se tor. A pro po si-
ção de V. Exª, como dis se, é até mo des ta, ra zão por
que pen so que terá apo io unâ ni me nes ta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Qu an do V.
Exª dis se que a ma té ria terá apo io nes ta Casa, sou
tes te mu nha dis so, por que a po lí ti ca de co tas já foi
apro va da no Se na do por una ni mi da de e tra mi ta ago ra
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Foi, en tão, in se ri da a pro -
pos ta do Se na do no Esta tu to da Igual da de Ra ci al,
que está de mo ran do mu i to mes mo para ser apro va do
na que la Casa le gis la ti va. Espe ro que os De pu ta dos o
apre ci em ra pi da men te, para que o pro je to vol te para
ao Se na do. Então, po de re mos apro var, no bojo do
Esta tu to da Igual da de Ra ci al, tam bém a ques tão da
cota na mí dia, que, no meu en ten di men to, já foi apro -
va da no pro je to ori gi nal do Se na dor José Sar ney.

No meu tem po, fa la rei um pou co mais so bre a
Pre vi dên cia So ci al. Estou mu i to pre o cu pa do com
aqui lo que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que de no mi nou
de de ban da da. É mu i to gran de o nú me ro de ser vi do-
res que, pre o cu pa dos com a pro pos ta da re for ma da
Pre vi dên cia, es tão aban do nan do o ser vi ço pú bli co.
No Rio Gran de do Sul, por exem plo, mais de 200 pro -
fes so res já en ca mi nha ram seu pe di do de con ta gem
de tem po para apo sen ta do ria. Um ou tro dado in for ma
que, des de ja ne i ro, em âm bi to na ci o nal, são 778 pro -
fes so res nes sa si tu a ção. Da dos da Andi fes, di vul ga-
dos nes ta se ma na pela im pren sa, apon tam 3.216
pro fes so res com tem po de ser vi ço su fi ci en te para pe -
dir apo sen ta do ria in te gral até o fim do ano. 

Está ocor ren do o que um as ses sor me dis se: o
efe i to pâ ni co. Nin guém sabe o que vai acon te cer. To -
dos es tão pre o cu pa dos. Aque les que têm a ex pec ta ti-
va de di re i to e aque les que têm di re i to co me çam a
cor ri da para a apo sen ta do ria.

Se gun do a mes ma en ti da de, a Andi fes, ou tros
2.774 já po dem pe dir a apo sen ta do ria pro por ci o nal.
Então, se não fi car bem cla ra a si tu a ção dos pro fes so-
res, te re mos um pro ble ma mu i to sé rio nas nos sas
uni ver si da des.

No Rio Gran de do Sul, 77 pro fes so res já pe di-
ram a sua apo sen ta do ria. A Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de do Sul tem mais do cen tes em con di ções
de sair da ati va. São 333 os que já re ú nem tem po de
do cên cia para a apo sen ta do ria in te gral e mais 532
que po de ri am pe dir a pro por ci o nal. Na Uni ver si da de
de Bra sí lia, cal cu la-se que 15% dos seus pro fes so res
se gui rão o mes mo ca mi nho. Entre os ser vi do res das
uni ver si da des, 2.774 já têm tem po para apo sen ta do-
ria – qua se três mil. Ou tros 5.100 po dem pe dir a pro -
por ci o nal, re pre sen tan do cer ca de 10% dos téc ni cos
ad mi nis tra ti vos hoje na ati va.

De acor do com es ti ma ti va do pró prio Mi nis té rio
da Pre vi dên cia So ci al, cer ca de 21% do con jun to dos
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fun ci o ná ri os das uni ver si da des fe de ra is têm con di-
ções de re que rer a apo sen ta do ria. Com essa de ban-
da da, as uni ver si da des fe de ra is es ta rão per den do
mas sa crí ti ca e man dan do pre co ce men te para casa
profes so res com car re i ra con so li da da, de alta pro du ti-
vi da de e, con se qüen te men te, de ex pe riên cia. Nem
se quer po dem ser subs ti tu í dos, caso se re a li zem con -
cur sos, por que não exis te ofer ta des ses pro fis si o na is.
Não se en con tram pro fes so res pre pa ra dos para mi -
nis trar au las na uni ver si da de nas pa da ri as, como pão
quen ti nho, como di ria o meu ami go Mão San ta na-
que las suas pe ga das es pi ri tu o sas.

Con si de ran do que no Bra sil só as uni ver si da des
pú bli cas de sen vol vem pes qui sas, ima gi ne-se o pre ju í-
zo que a apo sen ta do ria pre co ce de tan tos pro fes so res
re pre sen ta ria para o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec -
no ló gi co do nos so País. Me lhor di zer que es tão sen do
dis pen sa dos em vez de apo sen ta dos de vi do à si tu a-
ção em que se en con tram. Como eles es tão vi ven do
os me lho res mo men tos de sua car re i ra, cer ta men te
não fi ca rão em casa: as uni ver si da des pri va das es tão
com as por tas aber tas para o en ri que ci men to do seu
cor po do cen te a um cus to zero para elas, já que a for -
ma ção des ses mes tres e dou to res do en si no su pe ri or
deu-se às ex pen sas do Po der Pú bli co.

Com essa trans fe rên cia, que fa tal men te se
dará, te re mos de amar gar um em po bre ci men to ain da
ma i or das nos sas uni ver si da des, já tão cas ti ga das
pelo des pre zo dos go ver nan tes no pas sa do. Que fu -
tu ro – é a per gun ta que fica – es ta rá re ser va do à edu -
ca ção pú bli ca bra si le i ra?

Sr. Pre si den te, con cluo meu dis cur so afir man do
que te nho mu i ta es pe ran ça de que ha ve rá co la bo ra ção
para um gran de en ten di men to. Por isso, peço aos pro -
fes so res uni ver si tá ri os que não en ca mi nhem seu pe di-
do de apo sen ta do ria, pois es tou con vic to de que ha ve-
re mos de al te rar a pro pos ta ori gi nal. Àque le que te nha
en ca mi nha do o pe di do de apo sen ta do ria pro por ci o nal,
peço que aguar de o re sul ta do fi nal da vo ta ção – que se
dará, no meu en ten di men to, no má xi mo, até no vem bro
– e cons ta ta rá que nos sa al te ra ção não lhe ca u sa rá
pre ju í zo. Estou con ven ci do de que a Câ ma ra dos De pu-
ta dos e o Se na do Fe de ral mu da rão a pro pos ta ori gi nal
sem tra zer pre ju í zo para os ser vi do res pú bli cos fe de ra-
is, no caso, os pro fes so res uni ver si tá ri os.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SR. PAULO PAIM EM SEU DISCURSO:

NOTA À BANCADA PARLAMENTAR DO PT

A TAXA DE JUROS É IMORAL 
E O COPOM É ILEGAL

Não há du vi das quan to à le gi ti mi da de do atu al
de ba te so bre as ta xas de ju ros pra ti ca das atu al men te
em nos sa eco no mia. Tem ra zão tan to o Vice José
Alen car, quan do en fa ti za a taxa de ju ros de fi ni da pelo
Co pom/Ba cen, de 26,5% a.a. –  que re pre sen ta, além
de tudo, um mé to do su i ci da de atra ção de ca pi tal es -
tran ge i ro, que apor ta em nos so País com in te res ses
me ra men te es pe cu la ti vos –, como tam bém está cor -
re to o com pa nhe i ro Lula, quan do fo ca li za as ab sur-
das ta xas pra ti ca das pe los ban cos: 80%, 150%,
200% a.a.!!!, uma agi o ta gem in sus ten tá vel para pe-
que nos usuá ri os dos ser vi ços ban cá ri os, bem como
para em pre sas e agri cul to res.

Mas tam bém que re mos aler tar aos com pa nhe i-
ros par la men ta res que, além da crí ti ca ao con te ú do
da po lí ti ca mo ne tá ria em prá ti ca pelo Go ver no, há
que se ob ser var a ile ga li da de com que vêm sen do to -
ma das as de ci sões so bre a taxa de ju ros bá si ca.

Ou seja, tan to a exis tên cia do Co mi tê de Po lí ti ca
Mo ne tá ria (COPOM), como a pró pria TBC (taxa de ju -
ros do Ban co Cen tral) não têm base le gal para exis tir,
eis que am bos fo ram cri a dos em 20-6-96, por meio de 
uma cir cu lar do pró prio Ba cen (a de nº 2.698), vi o lan-
do a Lei nº 4.595, que só per mi ti ria a ini ci a ti va por
meio de de ci são do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
Isso está cla ro nos ter mos dos arts. 9º, 10 e 11 da re -
fe ri da lei, de 31-12-64, que re or ga ni zou o Sis te ma Fi -
nan ce i ro Na ci o nal e cri ou o Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal (CMN)e o Ban co Cen tral do Bra sil.

Ora com pa nhe i ros, di an te da ir re gu la ri da de
quan to ao fun ci o na men to do Co pom, su ge ri mos que
a ban ca da faça uma ges tão jun to ao Go ver no para
que o CMN cha me para si as atri bu i ções atu al men te
de sem pe nha das por aque le Co mi tê, de ma ne i ra a ga -
ran tir uma dis cus são mais trans pa ren te e de mo crá ti-
ca acer ca da atu al po lí ti ca mo ne tá ria pra ti ca da.

Se ria hora, tam bém, de re dis cu tir a com po si ção
do CMN, que a par tir da im plan ta ção do Pla no Real 
foi trans for ma do em um “CMN mí ni mo”, com pos to
ape nas pe los Mi nis tros da Fa zen da e do Pla ne ja men-
to e pelo Pre si den te do Ban co Cen tral.De fen de mos a
ne ces si da de de in clu ir no CMN re pre sen tan tes dos
pe que nos e mé di os em pre sá ri os, dos pe que nos e
mé di os agri cul to res e dos tra ba lha do res, re ti ran do o
de ba te da po lí ti ca mo ne tá ria cre di tí cia e cam bi al da
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“re do ma tec ni cis ta” e dan do voz e voto àque les seg -
men tos que so frem na pele as con se qüên ci as das de -
ci sões des sa área vi tal da po lí ti ca eco nô mi ca.

 Ao con trá rio do que de fen de o Sr. Gus ta vo Fran -
co ( ini mi go de cla ra do de clas se tra ba lha do ra e do
PT), as de ci sões so bre taxa de ju ros, e po lí ti ca mo ne-
tá ria  em ge ral , não po dem ser pro du tos de uma dis -
cus são aca dê mi ca, es co lás ti ca – e me nos ain da de
ban que i ros  ou re pre sen tan tes seus –, sem a par ti ci-
pa ção dos se to res pro du ti vos da eco no mia e da po -
pu la ção or ga ni za da.

Por fim, pe di mos tam bém o em pe nho dos com -
pa nhe i ros par la men ta res no sen ti do de bar rar a PEC
nº 40, cha ma da “re for ma da Pre vi dên cia”, as sim
como im pe dir que com pa nhe i ros de par ti do se jam pu -
ni dos – ame a ça dos que se en con trem até de ex pul-
são – por se po si ci o na rem con tra a re fe ri da re for ma.

Nú cleo de Base do PT – Ser vi do res do Ban co
Cen tral

Bra sí lia, ju nho de 2003. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
a Sra. Iris de Ara ú jo de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar -
ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, uma co -
mu ni ca ção ina diá vel de cin co mi nu tos.

E o pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Osmar
Dias.

A Pre si dên cia in for ma que es ta mos in ter ca lan-
do a fala dos três Se na do res que so li ci ta ram a pa la vra
para co mu ni ca ção ina diá vel, com os Se na do res ins -
cri tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver para
fa lar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor,
o nome de V. Exª não cons ta da lis ta de ora do res; está 
ins cri to para fa lar du ran te o pe río do de pe que nas co -
mu ni ca ções, mas, se de se jar, po de rá se ins cre ver, e
lhe con ce de re mos a pa la vra. V. Exª será o dé ci mo
quin to ora dor, an tes fa la rão os Se na do res Te o tô nio
Vi le la Fi lho, José Sar ney, Edu ar do Su plicy, Le o mar
Qu in ta ni lha...

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, no mo men to, fa rei uma co-
mu ni ca ção ina diá vel, mas peço a mi nha ins cri ção
para, pos te ri or men te, pro nun ci ar-me pela Li de ran-
ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª po de rá tam bém fa lar
pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa rei
um rá pi do re gis tro – já que o tem po é de ape nas cin co
mi nu tos – de ma té ria im por tan tís si ma pu bli ca da na
Fo lha de S.Pa u lo do dia 15 de ju nho, pá gi na A-13,
cujo tí tu lo é: “União vai ce der BR-163 para o se tor pri -
va do”. O tex to é as si na do pe los jor na lis tas Ray mun do
Cos ta e Iuri Dan tas.

O Go ver no bra si le i ro ba teu o mar te lo: pri va ti za-
rá a BR-163, en tre gan do-a ao se tor pri va do com a ga -
ran tia de que a obra será con clu í da. Cre io que essa
de ci são do Go ver no Fe de ral é im por tan te e acer ta da,
pois o Se na do da Re pú bli ca há mu i to vem bus can do
essa so lu ção.

A BR-163, que liga Cu i a bá a San ta rém, le va rá
os pro du tos de Mato Gros so até o por to de San ta rém.
Se a pro du ção mato-gros sen se e a pa ra na en se fos -
sem en tre gues no por to de San ta rém, ha ve ria uma
eco no mia de dois mil qui lô me tros por ro do via – en tre-
gues no por to de San tos, elas têm que vol tar. Des sa
for ma, te ría mos uma eco no mia tam bém de cin co mil
mi lhas ma rí ti mas, ou seja, cada pro du tor ga nha ria,
com a di mi nu i ção do cus to do fre te, US$20 por to ne la-
da de soja. Esses são os cál cu los dos so ji cul to res de
Mato Gros so, aque les que plan tam essa im por tan te
com mo dity bra si le i ra.

Por tan to, téc ni ca e eco no mi ca men te, a de ci são
do Go ver no bra si le i ro é cor re ta. Mais cor re ta ain da
quan do se sabe que o Mi nis tro Ander son Ada u to
anun cia, em ma té ria do jor nal Fo lha de S.Pa u lo, que
essa pri va ti za ção ocor re rá e que será co bra do pe dá-
gio de US$8 por to ne la da dos pro du to res. Com isso,
os pro du to res te ri am ain da um lu cro, uti li zan do a ro -
do via, de US$13 por to ne la da, na co lo ca ção do seu
com mo dity no por to de San ta rém. Ou seja, ape nas
os pro du to res irão pa gar, ape nas os car re ga men tos
de soja se rão res pon sa bi li za dos pela ma nu ten ção da
ro do via, e, nes se en ten di men to e nes se acor do, es -
tão os gran des pro du to res de soja do Bra sil, in clu si ve
o Go ver na dor do meu Esta do, com quem dis pu tei a
ele i ção, Go ver na dor Bla i ro Mag gi.

Em Mato Gros so, só 77 km da BR-163 pre ci sam
ser con clu í dos. O Esta do do Pará tem 600 km. Con -
clu í da a obra, nós, os gran des de ten to res da pro du-
ção, ve re mos im pul si o na do o de sen vol vi men to do
agro ne gó cio bra si le i ro.
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Por tan to, sen do ver da de, cum pri men to o Mi nis tro
Ada u to e o Go ver no bra si le i ro. Essa no tí cia nos tran qüi-
li za e si na li za para o nos so de sen vol vi men to. Mas, no
mes mo dia, no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, o Mi nis tro
da Casa Ci vil, o todo-po de ro so José Dir ceu, aque le que
no me ia por to dos os Mi nis tros, afir mou:

“Aca bou a fase das pri va ti za ções.”
O Bra sil, por ca u sa das pri va ti za ções, se 

afun dou. Aca bou essa fase. O go ver no tem
um pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal”.

Então, se gun do o Mi nis tro José Dir ceu, não
ha ve rá pri va ti za ções no Go ver no Lula.

Isso sig ni fi ca uma vol ta ao atra so.
Mas S. Exª não po de rá sair vi to ri o so nes sa con -

ten da. Ela é con tra o Bra sil. A BR-163 é es sen ci al
para o País. Por tan to, sua con ces são, sua pri va ti za-
ção é fun da men tal para que te nha mos, re al men te, o
se tor agro pe cuá rio bra si le i ro for ta le ci do.

Ou sa ria di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que o Mato Gros so, com suas al ter na ti vas e lo -
gís ti ca de de sen vol vi men to es ta be le ci das, so zi nho,
res pon de rá, no fu tu ro, pelo o que é hoje a pro du ção
na ci o nal, e res pe i tan do as con di ções am bi en ta is, os
li mi tes das con di ções am bi en ta is.

Ten do es go ta do o tem po, Sr. Pre si den te, ou vi rei
o Se na dor Osmar Dias e, pos te ri or men te, so li ci ta rei a 
pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -

dem, Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Gos ta-

ria de pe dir o meu re gis tro pela Li de ran ça do PMDB,
as sim que for pos sí vel, para fa zer uma co mu ni ca ção
mu i to rá pi da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to como o ter ce i ro ora dor, de po is do Se na-
dor Osmar Dias.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas
como a co mu ni ca ção é rá pi da, fa rei pela Li de ran ça.
De for ma in ter ca la da, não pre ci sa ser ago ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to bem.
Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias. Em se gui da,
con ce de rei a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos.

Peço ao Se na dor Mão San ta que ve nha à Mesa.
O SR. OSMAR DIAS (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, mes mo com to dos os
pro tes tos a que es ta mos as sis tin do, cre io que não há

um só bra si le i ro que não te nha uma cer te za: as re for-
mas que es tão sen do pro pos tas po de rão re sol ver
pro ble mas his tó ri cos que em per ram nos so de sen vol-
vi men to.

A da Pre vi dên cia, cor ri gin do as de si gual da des,
as in jus ti ças, com ba ten do pri vi lé gi os, ga ran tin do, de
fato, a apo sen ta do ria da que les que se de di ca ram ao
tra ba lho du ran te a vida in te i ra.

A tri bu tá ria, com ba ten do a so ne ga ção, au men-
tan do a base de ar re ca da ção e per mi tin do a de so ne-
ra ção do se tor pro du ti vo a fim de que pos sa cres cer,
ge rar ren da e tra ba lho.

E a re for ma tra ba lhis ta, que vai pro mo ver, se
bem fe i ta, o au men to do nú me ro de car te i ras re gis tra-
das, ou seja, de tra ba lha do res com di re i tos so ci a is
as se gu ra dos a fim de que pos sam con tar, no fu tu ro,
com a apo sen ta do ria tam bém.

Mas o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va não pode co me ter o erro ir re pa rá vel de pa rar
o País em nome das re for mas. Pelo me nos um ter ço
da po pu la ção não pode es pe rar mais nem um dia. E é
pre ci so cons ta tar que as re for mas tra rão os seus efe i-
tos a mé dio e lon go pra zos, por tan to, não al can çan do
os pro ble mas emer gen ci a is que atin gem uma par te
sig ni fi ca ti va da nos sa po pu la ção, que, re pi to, não
pode es pe rar mais nem um dia.

O Go ver no não pode, por exem plo, com o ar gu-
men to de es tar aguar dan do as re for mas no Con gres-
so Na ci o nal, im pe dir a re a li za ção de uma CPI que po -
de ria in ves ti gar as de nún ci as gra ves de des vio de
mais de US$30 bi lhões do País, que po dem es tar in -
clu si ve fi nan ci an do, ou par te des ses re cur sos pode
es tar fi nan ci an do a in dús tria do nar co trá fi co no nos so
País e a onda cres cen te de cri mi na li da de que gera in -
se gu ran ça na po pu la ção.

O Go ver no não pode dis cu tir eter na men te
quan do vai re du zir as ta xas de ju ros. Por que não há
como com bi nar, ca sar ju ros al tos com em pre go. Com
os ju ros pra ti ca dos pela eco no mia bra si le i ra, cer ta-
men te não há es pe ran ça de re so lu ção do de sem pre-
go. Ao con trá rio. Está cada vez mais cri an do con di-
ções para que de sem pre ga dos con ti nu em bus can do
opor tu ni da de de tra ba lho sem en con trar, por que, com 
ju ros al tos, não há in ves ti men to.

A má qui na pú bli ca pra ti ca men te está iner te, pa ra-
da. O se tor pú bli co in ves tiu no pri me i ro se mes tre des te
ano US$170 mi lhões, en quan to que, para igual pe río do,
o Go ver no an te ri or in ves tiu US$1,7 bi lhão. O in ves ti-
men to des te Go ver no foi de 10% no 1º se mes tre des te
ano, em re la ção ao mes mo pe río do dos anos an te ri o-
res. Isso sig ni fi ca que, dos US$14,2 bi lhões de in ves ti-
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men to que o go ver no tem para re a li zar, ape nas 1,2% foi
re a li za do; sig ni fi ca ain da que, em sete Mi nis té ri os, não
se che gou a 0,1% dos re cur sos pre vis tos em or ça men-
to; sig ni fi ca tam bém que no Mi nis té rio de De sen vol vi-
men to Agrá rio, uma das ban de i ras, aliás, da cam pa nha
ele i to ral, ape nas 0,001% do or ça men to apro va do foi li -
be ra do. Pra ti ca men te nada.

A área so ci al está ca re cen do de in ves ti men tos.
Aqui, sem pre se fala da fal ta de in ves ti men tos na área 
so ci al, se re cla ma do ba i xo in ves ti men to em sa ú de,
em edu ca ção, em se gu ran ça pú bli ca. Sem in ves ti-
men tos, não va mos, re al men te, me lho rar a qua li da de
de vida das pes so as.

É pre ci so cons ta tar que tam bém não há como
pro mo ver o cres ci men to da pro du ção em nos so País
se não hou ver um in ves ti men to co ra jo so em in fra-es-
tru tu ra. A nos sa in fra-es tru tu ra não está à al tu ra do
de sen vol vi men to do nos so se tor pro du ti vo que é, pra -
ti ca men te, in ter cep ta do pela fal ta de uma in fra-es tru-
tu ra ade qua da que per mi ta o cres ci men to.

Hou ve, nos úl ti mos anos, dois ci clos de cres ci-
men to na agri cul tu ra bra si le i ra. Não é por que está na
Pre si dên cia o Se na dor José Sar ney, mas acom pa nho
a his tó ria da agri cul tu ra há mu i to tem po. Qu an do o
Se na dor José Sar ney foi Pre si den te da Re pú bli ca, ti -
ve mos um sal to de pro du ção no País. Foi nes se pe río-
do, aliás, que o se tor agro pe cuá rio co me çou a per ce-
ber que se não in ves tis se em tec no lo gia, na apli ca ção
de um novo pa co te tec no ló gi co, a agri cul tu ra bra si le i-
ra fi ca ria para trás no mun do. Não ía mos com pe tir
por que tí nha mos pro ble mas es tru tu ra is na eco no mia,
prin ci pal men te com re la ção ao peso dos im pos tos.
Tais pro ble mas eram acres ci dos da fal ta de vi são de
em pre sá ri os ru ra is que não in ves ti am, até en tão, em
tec no lo gia. Veio a Embra pa, com seu pa pel fun da-
men tal. No en tan to, é cla ro que deve exis tir a ori en ta-
ção da po lí ti ca de um Go ver no para que o ins tru men-
to de de sen vol vi men to pos sa ser co lo ca do à dis po si-
ção da so ci e da de. Sal ta mos, ul tra pas sa mos a bar re i-
ra dos 50 mi lhões de to ne la das, dos 58 mi lhões de to -
ne la das, dos 60 mi lhões de to ne la das. No en tan to,
hou ve um tem po que se pa rou a pro du ção.

É pre ci so ve ri fi car um dado que vou men ci o nar
ago ra. Em 1991, a sa fra de grãos no Bra sil atin giu 57
mi lhões de to ne la das. Faz 11 anos. A área era de 38
mi lhões de hec ta res. Hoje, em 42 mi lhões de hec ta res
te mos 115 mi lhões de to ne la das. O que acon te ceu?
Se ob ser var mos o au men to do vo lu me de pro du ção,
va mos cons ta tar que hou ve um au men to de 100% na
pro du ção por uni da de de área; quan do se mede a
pro du ti vi da de, se cons ta ta que hou ve um cres ci men-
to de 100%.

Ain da bem que te mos uma Embra pa que fun ci o-
na e que co lo cou à dis po si ção da agri cul tu ra bra si le i-
ra um pa co te tec no ló gi co for mi dá vel, o que nos ele va
mu i to aci ma da mé dia mun di al, até mes mo dos pa í-
ses que co nos co con cor rem e que es tão en fren tan do
mu i tas di fi cul da des nes sa con cor rên cia. Os Esta dos
Uni dos, por exem plo, já per de ram o pri me i ro lu gar nas 
ex por ta ções de soja e vão per der, no ano que vem, o
pri me i ro lu gar na ex por ta ção de car ne, por que o Bra -
sil vai ser o pri me i ro ex por ta dor mun di al de car ne já
no ano que vem.

Esse se tor está ca mi nhan do a pas sos lar gos,
mas vai es bar rar em dois pro ble mas. A re for ma tri bu-
tá ria pro pos ta vai au men tar a car ga tri bu tá ria no se tor
pro du ti vo. Por não ser es pe ci a lis tas no as sun to, te nho
que bus car evi den te men te a aná li se de quem en ten-
de. Li um ar ti go do ex-Mi nis tro Del fim Net to que re ve la
que de 37% a car ga tri bu tá ria pas sa rá a 41% do PIB.
Esse au men to será bru tal para o se tor pro du ti vo, que
já está pa gan do im pos to de ma is, por con ta do pro te-
ci o nis mo dos pa í ses con cor ren tes. Se não ti ver mos,
no Se na do e na Câ ma ra, o di re i to de pro por emen das
à re for ma tri bu tá ria, não cre io que ela será po si ti va
para o cres ci men to do País.

De ou tro lado, como dis se, o Go ver no pa ra do, não 
in ves tin do, ape nas dis cu tin do, de ba ten do in ter mi na vel-
men te, vai em pur rar para não sei quan do o ne ces sá rio
in ves ti men to nos por tos, nas es tra das, nas fer ro vi as.
Esses in ves ti men tos pre ci sam ser fe i tos por que, do
con trá rio, va mos in ter cep tar o cres ci men to do País e
ge rar um enor me pro ble ma so ci al que não será re sol vi-
do ape nas com as re for mas. Elas po dem re sol ver pro -
ble mas his tó ri cos, mas te mos um pro ble ma emer gen ci-
al: nos so se tor pro du ti vo só vai po der avan çar da qui
para fren te se fo rem fe i tos in ves ti men tos.

Vou ci tar o exem plo do Pa ra ná. Na úl ti ma sa fra,
com o cres ci men to que hou ve, a fila de ca mi nhões do
Por to de Pa ra na guá che gou per to de Cu ri ti ba. São
qua se 100 qui lô me tros. É de su ma no o ca mi nho ne i ro
fi car cin co dias sem sa ni tá rio, sem onde to mar ba nho
e sem con for to al gum na es pe ra da des car ga do ca -
mi nhão. Mas tam bém há, prin ci pal men te, o cus to que
aqui lo trans fe re para o se tor pro du ti vo, que é in su por-
tá vel, en quan to es ta mos as sis tin do a in ves ti men tos
de mo der ni za ção em por tos de pa í ses com mu i to me -
nos con di ções eco nô mi cas que o Bra sil. Acre di to que
a má qui na pú bli ca em per ra da como está tem sido a
res pon sá vel pelo pro ble ma de não es tar mos in ves tin-
do na mo der ni za ção da nos sa in fra-es tru tu ra.

Qu an do ve ri fi ca mos as es tra das do Pa ra ná – e o
Go ver na dor Ro ber to Re quião está numa luta, di zen do
que vai to mar as ro do vi as com pe dá gi os –, fico pen san-

15664 Terça-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    79ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



do se, nes te mo men to, a so lu ção se ria to mar as ro do vi-
as com pe dá gio por que, ao lado dos 2.300km de ro do vi-
as com pe dá gi os, há mais 10.000km de ro do vi as sem
pe dá gi os que es tão in tran si tá ve is. Não es tou de fen den-
do o pe dá gio, mas que se en con tre uma so lu ção para
que as ta ri fas se jam ade qua das ao que po de mos pa-
gar, com pa tí ve is com o que o se tor pro du ti vo do nos so
Esta do pode pa gar. To da via, é um ris co mu i to gran de
as su mir mos uma ma lha ro do viá ria já em con di ções
pre cá ri as – ao lado de ro do vi as em que se co bram pe -
dá gio – que o Esta do terá que as su mir evi den te men te e
man ter em con di ções de trá fe go para o es co a men to da
pro du ção.

De ou tro lado, ouvi nes te Se na do Fe de ral mu i-
tos dis cur sos – al guns cri ti can do, ou tros elo gi an do –
so bre o Pro gra ma Fome Zero. Du vi do que haja um
be ne fi ciá rio do Pro gra ma Fome Zero – se é que já
exis tam be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Fome Zero – que
pos sa di zer que pre fe re re ce ber a ces ta bá si ca à
opor tu ni da de de um tra ba lho. Não exis te um bra si le i ro
que tro que um em pre go pela se gu ran ça que po de ria
dar, como foi pro me ti do, o Pro gra ma Fome Zero. No
en tan to, me pre o cu pa quan do leio nos jor na is a co-
me mo ra ção que se faz quan do há a do a ção para o
Pro gra ma Fome Zero de 10 to ne la das de ali men tos.
Dez to ne la das de ali men tos não são nada di an te de
um pro gra ma que pre ten de aten der nove mi lhões e
se is cen tas mil pes so as nes te ano e que pre ten de
cres cer para 44 mi lhões de be ne fi ciá ri os nos pró xi-
mos anos. É mu i to pou co, di an te des sa dra ma ti ci da de
que en fren ta boa par te da po pu la ção bra si le i ra.

Foi anun ci a do na se ma na pas sa da o pa co te agrí -
co la, vi a no tí cia de R$32 bi lhões para o plan tio da sa fra
des te ano. Mas que ro re ve lar que a mo ro si da de do Go -
ver no pode tor nar im pra ti cá vel a li be ra ção dos R$32 bi -
lhões para o fi nan ci a men to de cus te io da pró xi ma sa fra
por que fui tes te mu nha de que no Pa ra ná, um Esta do
pro du tor de tri go, o cré di to não che gou para o plan tio do
tri go. Os agri cul to res plan ta ram o tri go e es tão ain da ba -
ten do às por tas das agên ci as do Ban co do Bra sil, ten -
tan do ob ter um cré di to que de ve ria ter sido li be ra do no
iní cio do mês de maio, quan do se ini cia a épo ca de plan -
tio de tri go no meu Esta do. Então, o anún cio é uma co i-
sa, a sua con cre ti za ção é ou tra.

Cha mo a aten ção para o fato de que as in ter mi-
ná ve is re u niões, os de ba tes que se pro lon gam es tão
fa zen do com que o Go ver no se ar ras te e não con si ga
pra ti car aqui lo que as su miu de com pro mis so pe ran te
a so ci e da de bra si le i ra.

Está aqui o Lí der Se na dor Tião Vi a na. Não faço
isso, Se na dor, como um dis cur so opo si ci o nis ta; ape -
nas para re ve lar aqui in sa tis fa ção de Opo si ção com o

Go ver no por que não es tou na Opo si ção. Faço isso
por que cons ta tei em to das as con ver sas que tive nos
úl ti mos dias e nas úl ti mas se ma nas que há já um grau 
de in sa tis fa ção cres cen te no ci da dão bra si le i ro com
essa inér cia, essa de mo ra, essa amar ra. Pa re ce que
a co i sa não anda. Esta mos es pe ran do que ocor ra o
que foi com pro mis sa do.

As re for mas po dem ser até uti li za das como ar -
gu men to para al gu mas oca siões e para al guns fa tos,
mas usar o ar gu men to da re for ma para não se in ves ti-
gar a rou ba lhe i ra que hou ve no Ban co do Esta do do
Pa ra ná, o des vio de US$32 bi lhões, já cons ta ta dos,
não se im plan tar a CPI no Se na do Fe de ral por que
atra pa lha rá a vo ta ção das re for mas, isso não é pos sí-
vel ace i tar.

Sou do Pa ra ná, onde o Ban co do Esta do foi que -
bra do por que foi as sal ta do, e os la drões es tão sol tos.
Di zem que uma qua dri lha foi di ri gir o Ban co do Esta -
do, essa qua dri lha não foi pre sa e está sol ta até hoje.
Não se de vol veu um cen ta vo para o Esta do. O Itaú
com prou o Ban co do Esta do por 1,61 bi lhão e só de
cré di to tri bu tá rio o Itaú re ce beu 1,8 bi lhão. Assim, só
essa ins ti tu i ção fi ca rá com um lu cro de 200 mi lhões.
O Esta do fi cou com uma dí vi da de 6,4 bi lhões. O
Esta do paga hoje qua se 50 mi lhões de re a is por mês
ao Go ver no Fe de ral pelo pro ces so de sa ne a men to
apro va do pelo Se na do.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Osmar 
Dias, eu gos ta ria de par ti ci par.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Con tu do, a
con ta fi cou para os pa ra en ses, e nós não te mos o di re i to
se quer de ver ins ta la da uma CPI para sa ber, pri me i ro,
quem rou bou o ban co; quan to rou bou; se vai ou não ser
pre so e de vol ver o di nhe i ro. Se gun do, se va mos con ti-
nu ar fin gin do que esse des vio de 32 bi lhões de dó la res
ou 36 bi lhões de dó la res do Bra sil, via agên cia do Esta -
do, é um pro ble ma ape nas da Po lí cia Fe de ral; se a PF
con ti nu a rá in ves ti gan do – in clu si ve o jor nal O Esta do
de S. Pa u lo traz em sua edi ção de hoje ma té ria gra vís-
si ma em que no ti cia que a for ça ta re fa de i xou de pres tar
in for ma ções ao go ver no ame ri ca no, que es ta ria in sa tis-
fe i to com o que acon te ceu.

Até con sul to V. Exª: será que o Se na do, re a li zan-
do uma CPI, não po de ria in clu si ve re du zir ou eli mi nar,
ao me nos, esse pro ble ma di plo má ti co que sur giu com 
os Esta dos Uni dos? Os Se na do res, em uma co mis-
são par la men tar de in qué ri to, não po de ri am en vi ar
uma co mis são aos Esta dos Uni dos para acom pa nhar
pelo me nos por al guns dias a in ves ti ga ção e des ven-
dar toda essa teia que en vol ve des de nar co tra fi can-
tes, do le i ros e, di zem, po lí ti cos. Aliás, tam bém é pre ci-
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so que quan do se dê no tí cia pelo jor nal ou na te le vi-
são se co lo que po lí ti cos e em pre sá ri os por que há po -
lí ti cos, em pre sá ri os e ou tras ca te go ri as en vol vi das
nis so. É pre ci so que che gue mos ao fi nal de uma in-
ves ti ga ção. E eu te nho o di re i to de du vi dar que sem
uma CPI che ga re mos ao fi nal des sa in ves ti ga ção. E
nós não te re mos a re ve la ção dos no mes.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu con ce do
pri me i ro um apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Osmar Dias, eu tam bém gos ta ria de me ins -
cre ver.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Osmar 
Dias, aten ta men te es tou ou vin do o dis cur so de V.Exª,
as sim como todo o Bra sil, por que V. Exª fala com mu i-
ta pro pri e da de e co nhe ci men to. Eu que ria me as so ci-
ar às pre o cu pa ções quan to a esse di nhe i ro. Pri me i ro,
fala-se em 30 bi lhões, não é? Trin ta mo e das foi o que
Ju das ga nhou. Deu uma con fu são; ain da hoje nós o
que i ma mos todo ano. Trin ta bi lhões! Eu sou mé di co,
Se na dor Osmar Dias, e mé di co não é mu i to afe i to aos 
nú me ros, não. Eu sou igual ao Sr. Anto nio Pa loc ci.
Nós sa be mos pou co de ma te má ti ca. Estu da-se ana -
to mia, fi si o lo gia, pa to lo gia. Mas, 30 bi lhões, eu vou di -
zer. Fui se cre tá rio de sa ú de, pre fe i to da mi nha ci da de
– ci da de pe que na – Par na í ba, que aco lheu mu i tas ve -
zes e re ce beu mu i tas obras do Pre si den te Sar ney.
Aliás, S. Exª tem um tí tu lo de Ci da dão para re ce ber.
Eu que ria di zer o se guin te: eu go ver nei o Pi a uí. A dí vi-
da era de 1,2 bi lhão, 1,5 bi lhão. Um rolo, uns di zi am.
Olha, fo ram tan tas pre o cu pa ções! Nós vi e mos a esta
Casa vá ri as ve zes para que o Esta do não pa gas se
aque les 13% que evi ta vam toda pos si bi li da de de in-
ves ti men to. Foi uma luta! O Se na do e o pró prio
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca dis se ram que de ve ria
ser de ape nas cin co. Um bi lhão e du zen tos mi lhões
num Esta do! Todo mun do so fren do. Trin ta bi lhões é
um nú me ro que ator doa a mim, como mé di co, e ao
Mi nis tro Antô nio Pa loc ci. Isso tem de ser es cla re ci do.
Se for men ti ra, sal va guar da rá a hon ra do Bra sil e que
se pu nam os cul pa dos pela men ti ra. Se for ver da de,
te mos que fa zer o di nhe i ro re tor nar ao Bra sil, para
que pos sa mos aca bar com a fome no País. Eram as
con si de ra ções que gos ta ria de te cer.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agra de-
ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Mão San ta. Espe -
ro que to dos os Se na do res que apói am a re a li za ção
da CPI pos sam co la bo rar com a pro pos ta que fiz e
que não teve ne nhum eco, ou seja, ins ta lar CPI Mis ta.

Se a Câ ma ra dos De pu ta dos vai ins ta lar a CPI, por
que o Se na do não pro ce de da mes ma for ma? Se é
para não atra pa lhar as re for mas, res sal te-se que elas
es tão sen do de ba ti das na Câ ma ra e não no Se na do.
Po de ría mos, en tão, ins ta lar uma CPI in de pen den te
da Câ ma ra ou uma CPI Mis ta, sem que haja ne nhum
pro ble ma para as re for mas, por que ain da que es ti-
ves sem sen do apre ci a das aqui não atra pa lha ria em
nada a tra mi ta ção das re for mas. Este é um ar gu men-
to ve lho, já usa do ou tras ve zes, mas que não me con -
ven ce. Acre di to, sim, que essa CPI po de ria co me çar
aqui lo que foi pro me ti do du ran te mu i to tem po pelo
Go ver no do PT, en quan to es ta va na Opo si ção. Então,
o pro ces so de mo ra li za ção, o cho que de mo ra li da de
no País po de ria co me çar com essa CPI que per ce bo
já es tão em pur ran do lá na Câ ma ra, vão de i xar pas sar
o fe ri a do. Obser vo que já há, sim, um am bi en te para
que a CPI não vin gue. Se for ins ta la da, até o re la tor
no me a do já dis se: “Va mos fa zen do de va ga ri nho, com
cal ma, para não atra pa lhar as re for mas”. S. Exª deu
uma en tre vis ta nes ses ter mos. Foi S. Exª que o dis se;
eu vi a en tre vis ta dele.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Per mi te-me V. Ex um apar te, emi nen te Se na dor
Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pois não.
O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –

Se na dor Osmar Dias, cum pri men to V. Exª pelo pro-
nun ci a men to que abor da a ques tão dos ju ros e, prin -
ci pal men te, a CPI. Ama nhã, re a pre sen ta re mos à
Mesa o pe di do de ins ta la ção da CPI, por que já ob ti ve-
mos apo io dos Par la men ta res que ha vi am re ti ra do a
as si na tu ra, que, por tan to, vão des fa zer a re ti ra da.
Logo, te re mos nú me ro su fi ci en te para que o do cu-
men to seja ofi ci a li za do à Mesa e seja lido. Gos ta ria de 
de fen der a CPI do Se na do – te mos ex pe riên cia nes se
sen ti do –, pri me i ro por que acre di to que, com a de mo-
ra em re sol ver esta ques tão, o Se na do per deu um
pou co a au to ri da de. Se for mos fa zer, ago ra, uma CPI
Mis ta, po de rá pa re cer que o nos so in tu i to – sei que
não é o pen sa men to de V. Exª – é di fi cul tar a CPI da
Câ ma ra. Ao con trá rio. A Câ ma ra ins ta la a CPI da que-
la Casa e nós, a do Se na do. Foi as sim na CPI do Fu te-
bol, que fun ci o nou ex tra or di na ri a men te bem. Cre io
que não cabe mais ao PT pos ter gar esta CPI. Aliás, o
PT fez on tem aqui uma pas se a ta con tra a cor rup ção,
mas era con tra a cor rup ção do Ro riz; não era con tra a
cor rup ção de ma ne i ra ge ral. Foi uma pas se a ta con tra
a cor rup ção se to ri al, vi san do apu rar só o que se pas -
sa no Dis tri to Fe de ral. Não se pode alar gar as fron te i-
ras, se não pre ju di ca as re for mas. Ora, tem em pre sá-
rio, tem nar co tra fi can te, tem cri me or ga ni za do, e di -
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zem que têm po lí ti cos. Se exis te em pre sá rio en vol vi-
do, é pre ci so apu rar os fa tos. Se há cri me or ga ni za do,
é mais um mo ti vo para apu rar. Se há en vol vi men to de
nar co tra fi can te, é mais um re for ço da ne ces si da de de
apu rar. Se exis te po lí ti co en vol vi do, aí, sim, é mais do
que mo ti vo para se apu rar as de nún ci as. Por tan to, es -
pe ro que ama nhã pos sa mos re a pre sen tar, ra ti fi car o
do cu men to, para que, fi nal men te, pos sa mos ins ta lar
a CPI. A éti ca não es co lhe lado: tem-se éti ca quan do
se é Opo si ção e quan do se é Go ver no. Tem-se ou não 
se tem éti ca. Portan to, que re mos a ins ta la ção da CPI
no Se na do Fe de ral, para que a Casa pos sa re al men-
te in ves ti gar es sas de nún ci as.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obri ga do,
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Se na dor Edu ar do Su plicy me pe diu um
apar te, mas a Mesa já me avi sou que meu tem po
es go tou. Con sul to a Pre si dên cia se pos so con ce der
o apar te a S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Faço um
ape lo aos Srs. Se na do res, por que, de acor do com o
Re gi men to Inter no, os apar tes são fe i tos den tro do
tem po do ora dor. O tem po de V. Exª já aca bou. De ma -
ne i ra que não há como V. Exª ce der o seu tem po, se já 
não o tem.

De qual quer ma ne i ra, V. Exª é o juiz. Como V.
Exª é um Se na dor que tem pou cas ve zes ocu pa do a
tri bu na e já re cla mou em re la ção ao tem po usa do pe -
los ora do res, pen so que V. Exª será o juiz e de ci di rá
se vai re ce ber ou não os apar tes.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu gos ta ria de 
re ce ber os apar tes, mas sei que o Se na dor Tião Vi a na,
como Lí der, fa la rá de po is, e que o Se na dor Edu ar do Su -
plicy, como o faz to dos os dias, tam bém usa rá da pa la-
vra. Como o Se na dor Edu ar do Su plicy não faz apar te
com a ra pi dez que o tem po exi ge, peço a com pre en são
de S. Exªs por não con ce der-lhes o apar te.

Encer ra rei meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te.
Qu e re mos vo tar e apro var as re for mas de que o Bra sil
pre ci sa, mas o Go ver no não pode pa rar o País por ca u-
sa das re for mas. Tem de se apro var as re for mas, sim,
mas tam bém tem de se fa zer o País an dar e a roda da
eco no mia gi rar. Se não, o de sem pre go vai su bir.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Pelo me nos, per mi ta-me V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do soar

a cam pa i nha.) – S. Exª já ter mi nou o seu dis cur so.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Eu ia fa zer um ape lo para que S. Exª es ti ves se pre -

sen te na hora em que eu fa lar, para que eu pu des se
tam bém me re fe rir à fala de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Su plicy, peço
a sua co la bo ra ção.

O Se na dor Osmar Dias, que é um gran de Se na-
dor des ta Casa,  sem pre com mu i ta pre ci são, cum pre
o Re gi men to e ocu pa seu tem po.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção. S. Exª está ins cri to, mas pe -
diu a pa la vra, como Lí der, e me dis se que ia fa zer
ape nas uma co mu ni ca ção bre ve.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, será
mu i to bre ve re al men te. É ape nas para fa zer um re gis-
tro que con si de ro im por tan te e que o PMDB gos ta ria
fos se fe i to ago ra.

O Tri bu nal de Con tas da União aca ba de ina u-
gu rar o es pa ço Mar can to nio Vi la ça, um es pa ço na
pró pria sede do Tri bu nal. Ho me na ge an do o ga le ris ta
re cém-fa le ci do, que tem uma his tó ria li ga da à cul tu ra
e à arte no Bra sil, aque le Tri bu nal re sol veu, en tão,
am pli ar esse es pa ço, que se so ma rá a ou tros es pa-
ços cul tu ra is de nos so País. 

Fiz um dis cur so res sal tan do não só esse even to
es pe cí fi co, mas tam bém a his tó ria de Mar can to nio Vi -
la ça e, por tan to, gos ta ria de pe dir que fos se dado
como lido meu dis cur so, ao mes mo tem po que gos ta-
ria de ho me na ge ar o seu pai, o Mi nis tro do Tri bu nal de 
Con tas da União, Mar cos Vi ní ci os Vi la ça, e Ma ria do
Car mo, sua mãe. 

Eu gos ta ria que fos se dado como lido o dis cur so
que en ca mi nho à Mesa.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te.Srªs e Srs. Se na do res, com emo ção e
ale gria, re gis tro, des ta Tri bu na, a cri a ção, pelo Tri bu-
nal de Con tas da União, do Espa ço Cul tu ral Mar can-
to nio Vi la ça.

Tra ta-se de jus ta ho me na gem ao fa mo so ga le-
ris ta, pre ma tu ra men te de sa pa re ci do, e que se des ti-
na rá a abri gar obras de ar tis tas, que ali po de rão ex por
seus tra ba lhos.
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O jo vem MARCANTONIO nas ceu no Re ci fe, em 
1962, fi lho do ca sal  Ma ria do Car mo e Mar cos Vi la ça,
ilus tre mem bro da que la Egré gia Cor te de Con tas.

Ain da cri an ça, fre qüen tou a Esco li nha de Arte
do Re ci fe, man ti da pelo co le ci o na dor Abe lar do Ro dri-
gues, que tan tos ta len tos re ve lou.

Embo ra di plo ma do em Di re i to, pela Uni ver si da-
de Mac ken sie, em São Pa u lo, nun ca exer ceu a pro fis-
são, pois de di oua-se, logo cedo, ao mun do das ar tes,
ten do ina u gu ra do, nos anos 80, em Re ci fe, a sua pri -
me i ra Ga le ria : “Pas sár ga da Arte Con tem po râ nea”.
Em 1992, ra di cou-se em São Pa u lo, onde, jun ta men te
com Kar la Ca mar go, fun dou a Ga le ria Ca mar go Vi la-
ça, uma das mais im por tan tes den tre as es pe ci a li za-
das em Arte Con tem po râ nea da Amé ri ca La ti na.

A par tir des ses pro je tos, o ta len to so
MARCANTONIO se trans for mou num ex pert das ar -
tes e con so li dou sua po si ção de ga le ris ta, ten do ex -
tra po la do as fron te i ras na ci o na is e le va do, para pres -
ti gi o sas co le ções da Eu ro pa, Esta dos Uni dos e Amé -
ri ca Cen tral, inú me ras obras na ci o na is, um fato iné di-
to, até en tão.

Por tan to, Se nho ras e Se nho res Se na do res, o
ges to do Tri bu nal de Con tas da União me re ce to dos os
en cô mi os e se jun ta a ou tras ini ci a ti vas, tais como a do
Mu seu de Arte de São Pa u lo, a da Fe i ra do Arco, em
Ma dri, a da Bo nak dar Jan cou Gal lery, de Nova Ior que, a 
do Se na do Fe de ral e a da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Tam bém já se as so ci a ram a tan tas ho me na gens
a Pre fe i tu ra da Ci da de do Re ci fe, o Con se lho Mu ni ci-
pal de Cul tu ra do Re ci fe, bem como os Go ver nos do
Esta do do Ama zo nas e do Dis tri to Fe de ral, além da
Ordem do Rio Bran co, do Con se lho Bra sil-Por tu gal,
da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras e de inú me ros ga le-
ris tas da Eu ro pa, Amé ri cas, Chi na e Ja pão.

Assim, Se nhor Pre si den te, que ro, da qui, me so -
li da ri zar com o Tri bu nal de Con tas da União pela jus -
tís si ma ini ci a ti va e es ten der ao ilus tre Mi nis tro Mar cos
Vi ní ci os Vi la ça e fa mí lia a mi nha sa tis fa ção, que, sei,
é tam bém des ta Casa, pela cri a ção, em boa hora, do
Espa ço Cul tu ral Mar can to nio Vi la ça.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª será aten di do, nos ter mos re gi-
men ta is.

Com mu i ta hon ra, con ce do a pa la vra ao ilus tre
Pre si den te da Casa, Se na dor José Sar ney.

S. Exª, de acor do com o Re gi men to, dis põe de
20 mi nu tos para fa zer uso da pa la vra.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ SARNEY, QUE, RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, como Lí der, para uma co mu ni-
ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a na, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni 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. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, há qua se seis me ses da ina u gu ra ção do Go-
ver no Lula e às vés pe ras de mais uma re u nião do Co -
pom, vol tam a se agi tar as ex pec ta ti vas e re i vin di ca ções
so bre a tra je tó ria dos ju ros bá si cos de nos sa eco no mia.
Aqui e aco lá se ou vem le gí ti mas e aba li za das opi niões
so bre a ne ces si da de de ma nu ten ção do ri gor mo ne tá rio
ou, em sen ti do con trá rio, so bre a im pe ri o si da de da in du-
ção do de sen vol vi men to eco nô mi co.

Vale re gis trar que nun ca, no Bra sil, tan tos – e de 
for ma tão fran ca – se de di ca ram a dis cu tir as po lí ti cas
mo ne tá ria, cre di tí cia, fis cal e cam bi al: po lí ti cos, em-
pre sá ri os, sin di ca lis tas, aca dê mi cos e os ci da dãos
co muns, to dos têm algo a di zer so bre as efe mé ri des
fi nan ce i ras. Fi nal men te, a po lí ti ca bra si le i ra pa re ce
afas tar-se das pá gi nas po li ci a is e en con trar um lo cal
mais ade qua do para ex po si ção em se ções mais no -
bres dos jor na is.

Nes sa opor tu ni da de, con vém re a fir mar mos os
com pro mis sos do Go ver no Lula com a re to ma da do
cres ci men to eco nô mi co e com a ge ra ção de ocu pa-
ções que per mi tam ao bra si le i ro me lho rar sua ren da e 
le var uma vida mais dig na.

Mas é pre ci so con sig nar, tam bém, que esse
mote da cam pa nha ele i to ral será le va do adi an te de
for ma equi li bra da: nem tão rá pi do que pa re ça im pru-
dên cia ou afron ta, nem tão de va gar que pa re ça medo
ou omis são.

Um país com ba i xos in di ca do res de pou pan ça
in ter na, que tem um pas si vo in ter na ci o nal da or dem
de U$400 bi lhões, uma dí vi da in ter na de cer ca de
R$622 bi lhões e que não apre sen ta ca pa ci da de dis -
su a só ria ex pres si va, nem se des ta ca como pólo de
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for ma ção de po der ci en tí fi co/ide o ló gi co, não pode ser 
ar ro gan te. Não se cu tu cam on ças com va ras cur tas,
mor men te quan do os EUA, a Eu ro pa e o Ja pão, epi -
cen tros da eco no mia mun di al, de mons tram di fi cul da-
des para le var a efe i to um ci clo vir tu o so sus ten tá vel
que lhes per mi ta ar rou bos de ge ne ro si da de com os
di tos pa í ses emer gen tes.

Em me a dos do ano pas sa do, quan do a co ta ção
do dó lar pas sou a ter uma es ca la da de pro gres são
ge o mé tri ca, em me mo rá vel de ba te tra va do, nes te
ple ná rio, com o Se na dor Ge ral do Melo, o Se na dor
José Edu ar do Du tra cu nhou uma fra se qua se pro fé ti-
ca: não ele ge ría mos um Pre si den te da Re pú bli ca,
mas um “sín di co de mas sa fa li da”.

Pois bem. Só não che ga mos à ban car ro ta, por -
que si na li za mos para to dos os agen tes eco nô mi cos o
res pe i to a com pro mis sos, ain da que ti vés se mos to-
das as res tri ções pos sí ve is a eles, e que ha ve ria uma
tran sa ção ci vi li za da.

Mas che ga mos bem per to dis so. Esti ve mos à
be i ra de uma con cor da ta, no que diz res pe i to ao es ta-
do das fi nan ças pú bli cas. E essa si tu a ção não está
ain da de todo con tro la da. Fo mos obri ga dos a re tro ce-
der al guns pas sos em nos sas pre ten di das ini ci a ti vas
para re ar ru mar a casa.

Como mé di co, di ria que o do en te saiu de um
qua dro gra vís si mo, às ra i as da ir re ver si bi li da de, para
um di ag nós ti co ain da gra ve, pre o cu pan te, ten den te a
me lho rar e que ain da ins pi ra mu i tos cu i da dos. E mais: 
o re mé dio a ser mi nis tra do pode con ti nu ar sen do
amar go e as for tes do ses man ti das, até que a me di-
ca ção sur ta o efe i to de se ja do.

Nes sas cir cuns tân ci as, fa lar em “con tro le de flu -
xo de ca pi tal” é uma dis cus são des fo ca da, se, na ver -
da de, o que pre va le ce na con jun tu ra atu al é o re flu xo
dos in ves ti men tos pro du ti vos em to dos os qua dran-
tes. Se ria como dar alta a um pa ci en te que ain da tem
que per ma ne cer na UTI. O fato de o Bra sil se co lo car,
em tal am biên cia, como um hos pe de i ro de ca pi tal vo -
lá til, mer ca do atra ti vo por con ta das al tas ta xas de
juro, não é con for tá vel, por que, de fato, tais re mes sas
po dem, da no i te para o dia, in ver ter o sen ti do, pro vo-
can do gra ve dis túr bio cam bi al. Esse ris co deve ser
en fren ta do, não com uma pos tu ra xe nó fo ba, au tár qui-
ca, mas com fun da men tos que per mi tam, me ta fo ri ca-
men te, o na mo ro con ver ter-se em ma tri mô nio.

Ense jam con si de ra ções as evi dên ci as de que,
no pe río do de tran si ção do go ver no an te ri or para
este, e mes mo nos pri me i ros dias da atu al ad mi nis tra-
ção, nem mes mo esse hot mo ney ou sou tran si tar por 
es tas pla gas, fa zen do o que já es ta va acos tu ma do a

fa zer no Go ver no FHC: “cair na gan da ia, en trar na fes -
ta”, como di ri am “As Fre né ti cas”. Não sem an tes ter o
cu i da do, como re co men da va o Fi nan ci al Ti mes, de
fi car per to da por ta de sa í da.

Hoje, o mes mo Fi nan ci al Ti mes se cur va ao
sen so de ba lan ce a men to e res pon sa bi li da de do Go-
ver no Lula, ain da que ma ni fes te al gum es tra nha men-
to com a nos sa de mo crá ti ca to le rân cia para com o li -
vre de ba te en tre as hos tes go ver nis tas. Mas, afi nal,
quem as sis tiu, re cen te men te, mu i to mais de per to,
aos gra ves di le mas do par ti do tra ba lhis ta, fren te à
ques tão de ocu pa ção mi li tar do Ira que, não tem mu i-
tos mo ti vos para per ple xi da des di an te da “Ali an ça
Arco-íris” (Ra in bow Alli an ce) que dá sus ten ta ção ao
Go ver no Lula.

É pre ci so de i xar cla ro que o Bra sil é, an tes de
mais nada, uma pu jan te de mo cra cia. Nos sas de man-
das so ci a is só po dem e só se rão re sol vi das nos mar -
cos do Esta do de mo crá ti co de di re i to. Impor tar so lu-
ções asiá ti cas, ou mes mo de al guns de nos sos vi zi-
nhos, so bre con tro le de ca pi ta is de “alta ro ta ti vi da de”
me re ce al gu mas ob ser va ções, mu i tas ve zes des pre-
za das pe los ad vo ga dos des ta tese: esse tipo de ação
só se tor nou pos sí vel onde go ver nos de ma ti zes au to-
crá ti cos pa vi men ta ram o ter re no para tal em pre i ta da.

Cum pri re mos nos sas ta re fas com o ob je ti vo de
re a li zar mais jus ti ça so ci al, bus can do do mar as pres -
sões sis tê mi cas do di nhe i ro em sua sa nha por lu cros
e ar ti cu lan do essa obra com a li ber da de de ma ni fes-
ta ção que con du za ao con sen so ou ao en ten di men to.

Não se re mos ar ro gan tes, Sr. Pre si den te, mas
tam bém não se re mos sub mis sos.

Diz o adá gio po pu lar que “com pa ciên cia e je i to,
tudo é bem fe i to”. Esta mos mos tran do ao mun do, com 
o “je i ti nho bra si le i ro” e com a per se ve ran ça de um
Pre si den te que não se can sa de aler tar que “o apres -
sa do come quen te e cru”, que há for mas de in te gra-
ção in ter na ci o na li za da mais eqüi ta ti vas e de re sul ta-
dos pro mis so res.

A iné di ta e – por que não dizê-lo? – inu si ta da ar-
ti cu la ção dos jo co sa men te cha ma dos “Esta dos-ba le i-
as”, isto é, Rús sia, Chi na, Índia e Bra sil, com a ade -
são da Áfri ca do Sul, se gu ra men te será um fato in tri-
gan te para os cen tros he ge mô ni cos da eco no mia
mun di al. A in ter lo cu ção en tre o Pac to Andi no e o Mer -
co sul co lo ca no vos de sa fi os para o de ba te do li vre co -
mér cio no Con ti nen te Ame ri ca no.

Esta mos no rumo cer to. Co lom bo não se de i xou
aba ter pe las ame a ças de mo tim em suas frá ge is naus
em di re ção ao des co nhe ci do. Esta va con ven ci do da
per ti nên cia de suas aná li ses: um novo con ti nen te o
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aguar da va para além do al can ce da vis ta. Esta mos con -
vic tos de que a rota tra ça da por nos so ti mo ne i ro é cor re-
ta. Ocor re ape nas que, como o ve lho ma ri nhe i ro, na
can ção de Pa u li nho da Vi o la, “du ran te o ne vo e i ro, leva o 
bar co de va gar”, mas nun ca de i xan do de na ve gar.

Che ga re mos, sim, Sr. Pre si den te, a um por to
se gu ro, onde po de re mos, mais que afir mar, cons ta tar
que um ou tro Bra sil é pos sí vel.

Faço esse re gis tro em aten ção, en tre ou tras co i-
sas, à in qui e ta ção de al guns. Enten do que a in qui e ta-
ção é jus ta, por que to dos que re mos uma mu dan ça
mu i to ace le ra da do nos so País. Qu e re mos no vos in di-
ca do res, in clu são so ci al, re du ção da taxa de ju ros;
que re mos a afir ma ção de um mo de lo eco nô mi co sus -
ten tá vel que per mi ta a dis tri bu i ção de ren da e o for ta-
le ci men to das ba ses só li das da eco no mia. Mas en-
ten do que é pre ci so to le rân cia. Nun ca na his tó ria po lí-
ti ca do Bra sil, Se na dor Osmar Dias, um Pre si den te
es te ve à al tu ra de uma cre di bi li da de po pu lar, nes ses
me ses de go ver na bi li da de, como o Pre si den te Lula
está. A con fi an ça do povo está con sa gra da, as sim
como a con fi an ça do se tor pro du ti vo, se gun do to das
as pes qui sas.

Enten do que uma pes soa com a au to ri da de po -
lí ti ca de V. Exª, que quer o bem des te País, que en ten-
de que o se tor pro du ti vo ru ral pre ci sa dar uma res pos-
ta, por que tem po ten ci a li da de, à al tu ra do Bra sil, está
co ber to de ra zão na von ta de de que as co i sas acon te-
çam rá pi do. Só faço uma pon de ra ção: um pou co mais
de to le rân cia, e este País será um país de to dos, um
país de um ama nhã à al tu ra de seu povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Peço com -
pre en são ao gran de Se na dor Ante ro Paes, por que
es ta mos al ter nan do. Essa foi a ori en ta ção que re ce bi.
Está ins cri to o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go e, logo
em se gui da, V. Exª usa rá da pa la vra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Ace i to, con cor do com V. Exª. Só que ro de i xar
re gis tra do para a Mesa que eu já ha via so li ci ta do a
pa la vra há mu i to tem po, e ape nas ago ra es tou sen do
aten di do. Tudo bem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª fa la rá
em se gui da. Hou ve uma fa lha que não foi ano ta da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, os mo de los de fi nan ci a men to da
Edu ca ção no Bra sil ne ces si tam de re vi são e aper fe i-
ço a men to.

O cum pri men to do pre ce i to cons ti tu ci o nal de apli -
ca ção de 25% das re ce i tas re sul tan tes de im pos tos, por 
par te dos Go ver nos Esta du a is, do Dis tri to Fe de ral e
Mu ni ci pa is, e de no mí ni mo 18% pelo Go ver no Fe de ral,
re sul tou na des ti na ção de um vo lu me ra zoá vel de re cur-
sos para a edu ca ção. E esse in ves ti men to pas sou a
apre sen tar re sul ta dos mais con sis ten tes na me di da em
que fo ram cri a dos e dis ci pli na dos fun dos se to ri a is.

No caso do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol-
vi men to do Ensi no e Va lo ri za ção do Ma gis té rio (Fun -
def), cons ti tu í do em 1996 e im ple men ta do nos dois
anos se guin tes, ain da per sis tem al guns pro ble mas
que de vem ser ata ca dos e so lu ci o na dos. E sei que
tra mi tam nes ta Casa pro je tos de lei vol ta dos para a
me lho ria do Fun def. Fui de sig na do re la tor, e o Mi nis-
tro da Edu ca ção pro põe que se con tem ple no Fun def.
Há , in clu si ve, uma mu dan ça de no men cla tu ra para
Fun deb, por que o Fun deb con tem pla ria a uni ver sa li-
za ção da obri ga ção do Esta do para com o en si no,
isso in clu in do jo vens e adul tos nes sa pro pos ta. O
Fun def li mi ta, por ser um fun do cons ti tu ci o nal, a uma
fa i xa de 7 a 14 anos. São idéi as que es tão em cur so
para a me lho ria do Fun do.

Em prin cí pio, a idéia por trás da cons ti tu i ção do
Fun def é bas tan te lou vá vel. Tra tou-se de bus car uma
fór mu la para di mi nu ir as di fe ren ças re sul tan tes das
di ver sas ca pa ci da des fi nan ce i ras dos en tes fe de ra-
dos, pro pon do o con ce i to de um va lor mí ni mo anu al
por alu no ma tri cu la do no en si no fun da men tal da 1ª à
8ª sé ri es. Atu al men te, há dois va lo res uti li za dos; um,
para a 1ª e a 4ª sé ri es e ou tro para a 5ª e 8ª sé ri es.

A com po si ção de re ce i tas do Fun do já foi ob je to
de al guns aper fe i ço a men tos des de a Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 14, que o es ta be le ceu. Hoje é for ma do por
re ce i tas ori gi ná ri as dos Fun dos de Par ti ci pa ção de
Esta dos e dos Mu ni cí pi os, co nhe ci dos como FPE e
FPM, do Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
Ser vi ços (ICMS), do Impos to so bre Pro du tos Indus tri-
a li za dos pro por ci o nal às ex por ta ções (IPIexp), além
de com pen sa ções pa gas pela União pela de so ne ra-
ção de ex por ta ções, Lei Com ple men tar nº 87/96.  Nos 
Esta dos onde as re ce i tas são in su fi ci en tes para atin -
gir o va lor mí ni mo es ta be le ci do, cabe à União com ple-
men tar o va lor, exer cen do aqui uma im por tan te fun -
ção re dis tri bu ti va.

A di ver gên cia ocor reu no mo men to de es ta be le-
cer o va lor mí ni mo anu al por alu no. Da le i tu ra do tex to
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da lei de pre en de-se que o cál cu lo de ve ria ser fe i to em 
fun ção da re ce i ta to tal es ti ma da do Fun do, di vi di da
pela quan ti da de de alu nos exis ten tes, apu ra da pelo
cen so es co lar do exer cí cio an te ri or, pro mo vi do anu al-
men te pelo Insti tuo Na ci o nal de Estu do e Pes qui sas
Edu ca ci o na is (Inep), acres ci do da es ti ma ti va de no-
vas ma trí cu las para o ano se guin te.

Entre tan to, o Mi nis té rio da Edu ca ção vi nha in -
ter pre tan do de ma ne i ra di fe ren te a lei, par tin do para
uma prá ti ca al ter na ti va no es ta be le ci men to des se va -
lor mí ni mo que in tro du ziu a dis tor ção. Aca bou não le -
van do em con si de ra ção o to tal dos re cur sos nem a
pro je ção de ma trí cu las para o ano, le van do ao es ta-
be le ci men to de um va lor in fe ri or ao que de ve ria ser.

Se ve ri fi car mos a sé rie his tó ri ca des de 1997 até 
2002, o va lor es ta be le ci do ini ci al men te, 300 re a is, foi
re com pos to ape nas quan to à in fla ção do pe río do, fe -
chan do em 418 re a is para a fa i xa da 1ª à 4ª sé rie e
pou co me nos de 439 re a is para a fa i xa da 5ª à 8ª.

Na prá ti ca isso sig ni fi ca que a fi xa ção de va lo res
in fe ri o res aos es ta be le ci dos em lei re du ziu no ta vel men-
te a ne ces si da de de com ple men ta ção da União. Em va -
lo res de 2002, a com ple men ta ção be ne fi ci ou ape nas
qua tro Esta dos. Se con si de rás se mos os va lo res que
de ve ri am es tar sen do pra ti ca dos, a com ple men ta ção
de ve ria ter sido de mais de 3,913 bi lhões de re a is, be ne-
fi ci an do 12 Esta dos ca ren tes de re cur sos.

Sig ni fi ca di zer, ain da, que a União de i xou de in -
ves tir, en tre 1998 e 2002, mais de 12,7 bi lhões na
Edu ca ção. Não é à-toa que a me lho ra da qua li da de
do en si no não acom pa nhou a ex pan são do nú me ro
de ma trí cu las.

O Mi nis té rio da Edu ca ção, no Go ver no Lula, for -
mou gru pos de tra ba lho para es tu dar essa ques tão, e
os re sul ta dos pre li mi na res mos tram que será pos sí-
vel um au men to do va lor já nes se ano, se a me to do lo-
gia de cál cu lo do Go ver no an te ri or for cor ri gi da. Os
es tu dos es tão sen do re a li za dos den tro de pos si bi li da-
des fi nan ce i ras e or ça men tá ri as re a is, que vão per mi-
tir uma apro xi ma ção ma i or en tre o va lor pra ti ca do e o
va lor real, fu gin do dos pou co mais de 60% que é a
pro por ção atu al en tre eles.

A re com po si ção do va lor, como man da a pru-
dên cia, será fe i ta de for ma pa u la ti na, mas cons tan te.

Sen do ain da mais ri go ro so na es tri ta ob ser vân-
cia das leis já exis ten tes, o Fun def de ve ria es tar, des -
de 2001, tra ba lhan do com ou tro pa ta mar para o cál -
cu lo do va lor mí ni mo. A Lei nº 9.424, de 1996, es ta be-
le ceu que, após cin co anos de exis tên cia, o fun do de-
ve ria pas sar a tra ba lhar com o cha ma do va lor pa drão

mí ni mo de qua li da de de en si no ou cus to-alu no-qua li-
da de, es ta be le ci do na ci o nal men te.

Não é um con ce i to com ple xo. Esta be le ce mos o
pa drão edu ca ci o nal mí ni mo, in dis pen sá vel ao de sen-
vol vi men to do pro ces so de en si no-apren di za gem e
ca paz de re cu pe rar as enor mes di fe ren ças re gi o na is,
e cal cu la mos os in su mos ne ces sá ri os para atin gi-lo.
Lem bra mos que a va ri e da de do pro ces so de en si no
deve ser res pe i ta da, não con fun din do com as di fe ren-
ças re gi o na is de qua li da de, que que re mos eli mi nar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, edu ca ção
é uma co i sa le va da mu i to a sé rio pelo meu Par ti do. Se 
o go ver no an te ri or em pe nhou-se em au men tar os nú -
me ros de ma trí cu la, o Go ver no do PT irá mais além,
não des cu i dan do das es ta tís ti cas bá si cas e acres-
cen tan do a di men são qua li da de, que foi pre te ri da até
este mo men to.

Ca be rá ao Par la men to, no seu mo men to de vi do,
apre ci ar o re sul ta do do es for ço do Mi nis té rio da Edu -
ca ção, va li dan do as me to do lo gi as e con fe rin do os re -
sul ta dos das no vas po lí ti cas re dis tri bu ti vas que re sul-
ta rão, com cer te za, numa me lho ra ge ral da edu ca ção
e nos so País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Lí der do PSDB, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, por cin co mi nu tos, para co mu ni 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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. Se na do res, o Co pom co me ça a se
re u nir a par tir de ama nhã para de ci dir so bre a ques -
tão da taxa de ju ros.

Ouvi aten ta men te o Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT. Mas, Se na dor, o PT usa um ar gu men to numa
de ter mi na da con jun tu ra e o mes mo não ser ve para
ou tra con jun tu ra. O Pre si den te do Ban co Cen tral e o
Mi nis tro da Fa zen da ape lam para que os tra ba lha do-
res não olhem a in fla ção pas sa da, não mi rem na in fla-
ção pas sa da para acer tar a ques tão da eco no mia do
fu tu ro. Na ques tão da taxa de ju ros, está ha ven do de -
fla ção há dois me ses, o que sig ni fi ca uma in fla ção ne -
ga ti va. Ago ra é hora de di zer ao Mi nis tro Pa loc ci e ao
Pre si den te do Ban co Cen tral para não olha rem para a 
in fla ção pas sa da e sim para a in fla ção pre sen te. O
que es te ve fora do con tro le por ca u sa do ris co das
ele i ções, por ca u sa da que las po si ções do PT que cri -
a vam in ter ro ga ções, de sa pa re ceu. A con jun tu ra é in -
te i ra men te fa vo rá vel a que se re du za a taxa de ju ros.
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Não é pos sí vel que não se re du za, sig ni fi ca ti va men te,
a taxa de ju ros ama nhã.

Gos ta ria de men ci o nar aqui al gu mas vo zes que
se le van ta ram nes sa di re ção. É in jus to esse ra ci o cí nio
com re la ção aos tra ba lha do res, por que a in fla ção já
ocor reu, já hou ve uma cor ro são dos sa lá ri os e
pede-se que não olhem aque la in fla ção. A in fla ção
que es ta va fora de con tro le era aque la; a atu al – para
a qual o Mi nis tro da Fa zen da e o Pre si den te do Ban co
Cen tral man dam mi rar – está com de fla ção. Por tan to,
há um con tro le. O País está pa ra do. O Bra sil ca mi nha
cé le re para uma re ces são: as uni ver si da des pú bli cas
es tão pa ra das; o se tor de sa ú de está com di fi cul da-
des; a área so ci al do Go ver no não fun ci o na; os Mi nis-
té ri os não con se guem li be rar re cur sos; a eco no mia
bra si le i ra está pa ra da. Se não fos se o agro ne gó cio,
se ria trá gi ca a si tu a ção da nos sa eco no mia. Ain da as -
sim, o Mi nis tro da Fa zen da, na re u nião da Fe bra ban,
pre gou que ti vés se mos con fi an ça, pois a de ci são
será ex clu si va men te téc ni ca.

Tec ni ca men te se im põe que haja re du ção da
taxa de ju ros; po li ti ca men te se im põe que haja re du-
ção da taxa de ju ros. Esse re ce i tuá rio não ser ve ao
Bra sil. O Bra sil tem de se guir a sua vo ca ção para o
de sen vol vi men to e para o cres ci men to.

Gos ta ria de men ci o nar aqui al gu mas au to ri da-
des ou Li de ran ças que se pos ta ram cla ra men te fa vo-
rá ve is à re du ção da taxa de ju ros: o Vice-Pre si den te
José Alen car; o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te; o Mi nis-
tro Ja ques Wag ner; mais de 220 eco no mis tas que
apo i a ram Lula; o Con se lho de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al; os vá ri os in te lec tu a is pe tis tas que
con de na ram a po lí ti ca eco nô mi ca e, con se qüen te-
men te, a po lí ti ca mo ne tá ria; o ve lho ali a do PDT, no
pro gra ma do Par ti do, exi bi do na úl ti ma quin ta-fe i ra; a
Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo;
Luiz Ma ri nho, atu al Pre si den te da CUT.

Con si de ran do to das es sas ver ten tes; con si de-
ran do os ape los da Opo si ção, en ten de mos que o Pre -
si den te Lula não tem ou tro ca mi nho se não o de ba i xar
a taxa de ju ros. É pre ci so aqui re me mo rar que, na pri -
me i ra vez em que Hen ri que Me i rel les de ci diu ele var
as ta xas de ju ros, fi cou mais do que cla ro que o Pre si-
den te Lula foi con sul ta do, as sim como nas ou tras
oca siões.

Gos ta ria aqui de fa zer uma com pa ra ção. Em ju -
nho de 2002, a eco no mia bra si le i ra es ta va em si tu a-
ção mu i to mais pre o cu pan te. O dó lar es ta va co ta do
um pou co aba i xo do va lor atu al, em R$2,71. Era ju -
nho de 2002, mas já co me ça va a pre o cu pa ção com o 
ris co PT, o ris co Lula. O ris co Bra sil, em ju nho de
2002, era de 2.302 pon tos. A taxa de ju ros da Se lic,

em ju nho de 2002 – e não é ne nhu ma taxa para ser
co me mo ra da –, era 18,5%. Estou mos tran do a eco no-
mia em si tu a ção di fe ren te da atu al. Hoje, a co ta ção do 
dó lar é R$2,85; o ris co Bra sil é 700 pon tos; e a taxa
Se lic é 26,5%.

E re du zir a taxa de ju ros não é es ta be le cer que
os ju ros vão cair de 26,5% para 25,5%. Não é isso!
Re du zir um pon to ou um pon to e meio per cen tu al é
es ta be le cer so men te uma for ma di fe ren te de su i ci dar
o se tor pro du ti vo da Na ção. Ou seja, com 26,5% o ci -
da dão vai pu lar de um pré dio de 30 an da res. Pu lan do
de um pré dio do 30º an dar, ele vai mor rer an tes de
che gar em ba i xo. Ba i xar um pon to é di zer o se guin te:
Olha, não pule do 30º, pule do 27º an dar. Vai mor rer
da mes ma for ma. O que se exi ge é uma re du ção sig -
ni fi ca ti va dos ju ros; do con trá rio, o que terá pre va le ci-
do terá sido ex clu si va men te...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor,
per mi te-me um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Infe liz men te, não é pos sí vel, Se na dor Pe dro Si -
mon, pois es tou fa lan do pela Li de ran ça.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fico fe liz,
por que es tou ven do que co me ça mos a cum prir o Re -
gi men to. É uma no vi da de im por tan te nes te País.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Cer to.

Eu di zia que a taxa de ju ros pre ci sa ser re du zi da
fun da men tal men te, para que ocor ra a re to ma da do
cres ci men to. Re du zir um pon to, um pon to e meio é
con ti nu ar im pon do con di ções de não cres ci men to à
eco no mia bra si le i ra. A área eco nô mi ca terá re ce bi do
os con se lhos da Fe bra ban, o que fi cou mu i to cla ro,
on tem, no Fan tás ti co, da Rede Glo bo de te le vi são.
Nós con fi a mos em que o Go ver no to ma rá uma de ci-
são téc ni ca. Nes te mo men to, é o Bra sil in te i ro, são os
sin di ca tos e os tra ba lha do res que que rem a pro du ção
de em pre go. É o se tor pro du ti vo que quer aca bar com
essa as fi xia dos ju ros, con tra a Fe bra ban. Ou o Pa loc-
ci e o Lula ou vem o Bra sil ou vão ou vir a Fe bra ban; e
ou vir a Fe bra ban é man ter os ju ros, é in di car só viés
de alta, é re du zir de for ma pí fia es ses ju ros de 26,5%.

Era isso, Sr. Pre si den te.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -

la vra o Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a V.
Exª a mi nha ins cri ção como Lí der, para uma co mu ni-
ca ção de na tu re za ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Lí der do PDT, Se na dor Alme i da Lima, por
cin co mi nu tos, para co mu ni 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.

Lem bro aos Srs. Se na do res que o tem po des ti-
na do a V. Exªs é de cin co mi nu tos. O Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros ex ce deu o tem po. Eu con sen ti, por -
que S. Exª es ta va ten tan do re du zir os ju ros.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, pela or dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
mi nha ins cri ção no es pa ço re ser va do ao ci da dão co -
mum.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Se cre ta-
ria pro vi den ci a rá o li vro e V. Exª será ins cri to. O País
aguar da an si o sa men te a sua pa la vra e ori en ta ção,
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alme i da Lima, como Lí der.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, te nho pro cu ra do pre ser var uma qua li da de,
uma con di ção, que re pu to in dis pen sá vel, não ape nas
para mim, mas para todo ci da dão, todo ser hu ma no,
que é man ter pre ser va da a iden ti da de pes so al.

De po is de nas ci do, os meus pais, em bo ra bra si-
le i ros po bres, do in te ri or de Ser gi pe, ti ve ram a pre o-
cu pa ção de me re gis trar. A par tir de en tão, eu tam-
bém nas ci para o mun do ju rí di co e es ta be le ci a mi nha
iden ti da de pró pria. Não gos to, evi den te men te, quan -
do vejo con fun di da a mi nha iden ti da de, so bre tu do
aqui no Par la men to, pois pro cu ro ter po si ções as mais 
cla ras pos sí ve is.

Na úl ti ma se ma na, no en ca mi nha men to da vo -
ta ção que fiz a um pro je to em de li be ra ção, pro cu rei,
de for ma mu i to cla ra e ine quí vo ca, es ta be le cer a mi -
nha po si ção de in de pen dên cia nes te Se na do Fe de-
ral, di an te da Ban ca da de sus ten ta ção do Go ver no e
tam bém da Ban ca da de Opo si ção.

Essa mi nha po si ção de cor re, nes te ins tan te
em bo ra, no se gun do tur no das úl ti mas ele i ções, ao
lado do meu Par ti do, te nha vo ta do no en tão can di da to
a Pre si den te Lula , de pre sen ci ar os equí vo cos e as
con tra di ções des te Go ver no. Isso me le vou a uma po -
si ção cla ra de in de pen dên cia, não me po si ci o nan do,
de for ma ra di cal, como opo si ção, di an te da tra mi ta-
ção de pro po si tu ras do Go ver no que com pre en do ne -

ces sá ri as para o País hoje, em bo ra te nha dis cor da do
da gran de ma i o ria de pro po si ções e de en ca mi nha-
men tos que o atu al Go ver no tem en vi a do ao Con-
gres so Na ci o nal. Na que la oca sião, de for ma mu i to
cla ra, dis se não in te grar a Base do Go ver no e mu i to
me nos a Opo si ção, mas res sal tei que, por ter po si ção
mu i to cla ra e de fi ni da, não me es con den do nas ho ras
de de li be ra ção, eu não me con si de ra va “mu ris ta”, por -
que nun ca o fui, essa é uma qua li da de que não pos -
suo.Aliás, em dado mo men to, pro cu ro até ser ra di cal,
por en ten der que a po si ção ra di cal, em cer tas cir-
cuns tân ci as, é a mais acer ta da e a mais ace i ta, so -
bre tu do di an te de tan tas ma ze las e dis tor ções. E fiz
ques tão de fri sar que sou um Se na dor da Re pú bli ca,
de fen den do os in te res ses de meu Esta do Ser gi pe e
do Bra sil. Quem tem e faz uma po si ção e um pro nun-
ci a men to des sa or dem é evi den te que não me re ce
ser con fun di do e, me nos ain da, não está a co me ter
“ne nhum bes te i rol”.

Por essa po si ção que as su mi da tri bu na des ta
Casa, fui brin da do por co men tá rio da jor na lis ta Te re-
za Cru vi nel de O Glo bo, na úl ti ma sex ta-fe i ra, e me
sen ti na obri ga ção de es cre ver-lhe. Mas, para mi nha
gra ta sur pre sa e ale gria, a jor na lis ta fez a de vi da res -
sal va da po si ção que aqui ha via as su mi do, de for ma
mu i to cla ra. Por tan to, nes ta opor tu ni da de, que ro fa zer
esse re gis tro, bem como agra de cer à jor na lis ta pela
ma ne i ra im par ci al e ele gan te com que, no mes mo es -
pa ço, efe tu ou a re ti fi ca ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de, nes te ins tan te, para di -
zer que não vim a Bra sí lia, não vim ao Se na do Fe de ral,
para bar ga nhas e, so bre tu do, para fi si o lo gis mos. To dos
sa bem que o meu Par ti do, o PDT, em bo ra com al gu mas
res sal vas  as sim a di re ção na ci o nal tem fe i to , tem o De -
pu ta do Miro Te i xe i ra no Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.
Mes mo ten do S. Exª como Mi nis tro, com pa nhe i ro de
meu Par ti do, eu po de ria, até mes mo pela ofer ta que di -
re ta men te me foi fe i ta, fa zer al gu mas in di ca ções a esse
Mi nis té rio em meu Esta do, a exem plo da Empre sa Bra -
si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Ilus tre Se -
na dor, la men to ter de co mu ni car-lhe que V. Exª já ul -
tra pas sou 40% do tem po pre vis to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con clu i rei
em trin ta se gun dos, Sr. Pre si den te.

Embo ra seja um fato me nor para a na ci o na li da-
de bra si le i ra, para mim é da ma i or gran di o si da de di -
zer que, até o pre sen te mo men to, por de ci são pró pria,
pes so al e ex pres sa, não fiz uso de ne nhu ma in di ca-
ção, por que essa é a mi nha de ci são. Não vim ao Se -
na do Fe de ral para fi si o lo gis mos, mas para, com mu i ta
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in de pen dên cia, re pre sen tar meu povo e de fen der os
in te res ses do meu Esta do e do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, do Ma ra nhão, por
per mu ta com o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, as re for mas são o tema que, nos dias cor ren-
tes, pre va le ce nas pre o cu pa ções do povo bra si le i ro. E
com jus ti fi ca das ra zões, pois es tre me ce rão mu i tas
das nos sas es tru tu ras tra di ci o na is.

Nin guém nega – po lí ti cos, au to ri da des ou pes -
so as do povo – que elas se fa zem ne ces sá ri as, pois
bus cam, na sua es sên cia, pro mo ver a re cu pe ra ção
da ca pa ci da de de atu a ção do Esta do bra si le i ro. Nos
de ba tes que se vêm tra van do a res pe i to das re for mas
tri bu tá ria, pre vi den ciá ria e do Ju di ciá rio, ve ri fi ca-se o
quan to de equí vo cos exis tem em nos sas ins ti tu i ções
res pon sá ve is pelo atra van ca men to do de se ja do cres -
ci men to na ci o nal.

Per deu ên fa se, in fe liz men te, o in te res se pela re -
for ma po lí ti ca, que se vem es ma e cen do pela for ça
dos de ba tes cen tra dos nos ob je ti vos das ou tras dis -
cus sões. No en tan to, se gun do pen so, a re for ma po lí ti-
ca é de trans cen den tal im por tân cia e dela mu i to de -
pen de rá o êxi to das mo di fi ca ções tri bu tá ri as, pre vi-
den ciá ri as e ju di ciá ri as pre ten di das.

Mas, re fe rin do-me ago ra ape nas aos te mas
mais ime di a tos, é pre ci so res sal tar que há de se aten -
tar para os prin cí pi os ge ra is que me re cem in dis cu tí vel
re le vo. Na re for ma pre vi den ciá ria, por exem plo, o prin -
cí pio do di re i to ad qui ri do, pre vis to na nos sa Lei Ma i or,
não pode ser ne gli gen ci a do. Na re for ma do Ju di ciá rio,
a in de pen dên cia dos Po de res é um prin cí pio in ques ti-
o ná vel. Nas en tre vis tas ou no ti ciá ri os da im pren sa,
mu i tas ve zes tais prin cí pi os são ati ra dos a um se gun-
do pla no como de ta lhes de sim por tan tes, o que me
pa re ce um ab sur do.

A mi nha pre o cu pa ção mais pre men te, que tra go
a esta tri bu na e com par ti lho com os pre sen tes, diz
res pe i to à cha ma da re for ma tri bu tá ria. É um as sun to
bas tan te de li ca do, uma vez que re co nhe ce mos a
exis tên cia de uma si tu a ção de re la ti va pe nú ria quan to
à dis po ni bi li da de de re cur sos pú bli cos para cus te io e
in ves ti men to.

A ca rên cia de re cur sos pú bli cos, po rém, não
jus ti fi ca que o po der pú bli co vá su pri-lo com abu sos
con tra o con tri bu in te. Ao Esta do, mais do que a qual -
quer ou tra ins ti tu i ção, cabe pre ser var os prin cí pi os
bá si cos de res pe i to ao ci da dão.

Em fun ção dis so, de ve ría mos es tar pa u tan do a
dis cus são da re for ma tri bu tá ria não ape nas do pon to
de vis ta da ne ces si da de de ar re ca da ção dos go ver-
nos, mas tam bém do con tri bu in te.

Ao con tri bu in te, pes soa fí si ca ou ju rí di ca, in te res-
sa evi den te men te que se es ta be le ça o peso jus to da
car ta tri bu tá ria. E exis te o re co nhe ci men to ge ral de que 
o Bra sil apre sen ta uma das ma i o res car gas tri bu tá ri as
per ca pi ta de todo o mun do. Esta de ve ria ser re di men-
si o na da a par tir do res pe i to à ca pa ci da de de pa ga-
men to do con tri bu in te. Lem bre-se, a pro pó si to, a ve lha
li ção da eco no mia, que his to ri ca men te já de mons trou
que im pos tos ma i o res não raro sus ci tam a di mi nu i ção
pro por ci o nal do mon tan te ar re ca da do, seja pela ma li ci-
o sa ten dên cia a so ne gar, seja pela so ne ga ção dos que 
as sim agem para não ir à ban car ro ta.

Ao con tri bu in te in te res sa a trans pa rên cia do sis -
te ma fis cal e da apli ca ção dos re cur sos pú bli cos. Dis -
cu tir quem paga a con ta de má qui nas ad mi nis tra ti vas
ine fi ci en tes, in cha das e ca ras an tes de bus car eli mi-
nar tais pro ble mas é des res pe i tar o con tri bu in te como 
ci da dão.

Ou tra ques tão que se apre sen ta é a di vi são das
re ce i tas ar re ca da das. Mais uma vez, a di men são do
di re i to do con tri bu in te tem que ser co lo ca da como
par te da dis cus são. O pa ga men to de im pos tos é de-
ver do ci da dão, em tro ca da ga ran tia de seu di re i to de
ter ser vi ços pú bli cos sa tis fa tó ri os.

A dis cus são da pro pos ta do Impos to so bre o Va -
lor Agre ga do – IVA  não só deve aten der o in te res se
dos go ver nos dos Esta dos pro du to res, como tam bém
deve le var em con si de ra ção as ne ces si da des dos pa -
ga do res ver da de i ros de tais im pos tos, que são os
con su mi do res fi na is. É ou tra ve lha li ção da eco no mia:
o pro du tor trans fe re a car ga tri bu tá ria para o pre ço de
seus pro du tos, trans for man do im pos tos so bre a em -
pre sa em im pos tos so bre o con su mi dor fi nal, que atin -
gem es pe ci al men te as mul ti dões ca ren tes. De pen-
den do da re gra que se es ta be le ça, co bran ça na ori -
gem ou no des ti no, o ver da de i ro pa ga dor pode não ter 
aces so ao re sul ta do dos ser vi ços ge ra dos pe los im -
pos tos que ele pa gou.

Há de se dis cu tir, por tan to, me ca nis mos com-
pen sa tó ri os para evi tar con cen tra ção ex ces si va de
re ce i tas em al guns Esta dos, de i xan do a con cen tra-
ção de des pe sas em ou tros, o que não aten de às ne -
ces si da des dos con tri bu in tes.

A sim pli fi ca ção dos im pos tos tam bém é uma ne -
ces si da de. Mu i tas ve zes, o con tri bu in te, pes soa fí si ca
ou ju rí di ca, de i xa de pa gar ou paga er ra da men te de -
ter mi na dos tri bu tos não por in ten ção de so ne gar, mas 
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por se atra pa lhar com o ema ra nha do da le gis la ção tri -
bu tá ria bra si le i ra, que soma di plo mas le ga is ema na-
dos da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

A sim pli fi ca ção, por si só, já ga ran ti ria con si de-
rá vel au men to de ar re ca da ção.

É fun da men tal lem brar mos que tra mi ta nes ta
Casa o Pro je to de Lei do Se na do nº 646, de 1999,
pro pos to pelo no bre co le ga Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen. Esse pro je to es ta be le ce os prin cí pi os ge ra is dos
di re i tos e ga ran ti as do con tri bu in te.

Nos de ba tes que se se gui ram à apre sen ta ção
do pro je to, em no vem bro de 1999, fi cou cla ro que os
prin cí pi os eram re al men te ne ces sá ri os. Na ver da de,
exis te um des res pe i to, mais ou me nos ge ne ra li za do,
aos pró pri os prin cí pi os cons ti tu ci o na is e ju rí di cos no
re la ci o na men to en tre as pes so as fí si cas ou ju rí di cas
e as ad mi nis tra ções fa zen dá ri as da União, dos Esta -
dos e dos Mu ni cí pi os.

Nada mais opor tu no, por tan to, que a re to ma da
da tra mi ta ção nor mal do PLS nº 646, de 1999, em
con jun to com as de man das re sul tan tes da pro pos ta
da re for ma tri bu tá ria. Os prin cí pi os ge ra is afir ma dos
nes se pro je to, ain da que sua re da ção de fi ni ti va não
te nha sido ain da apro va da, são ca pa zes de nor te ar
im por tan tes re fle xões a se rem des per ta das pe las
pro pos tas do Go ver no Fe de ral nes te Par la men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em ter -
mos his tó ri cos, a pró pria exis tên cia e atu a ção dos
par la men tos está li ga da à no ção de que o es ta be le ci-
men to de im pos tos só é ace i tá vel me di an te re pre sen-
ta ção po lí ti ca dos con tri bu in tes. É a má xi ma “não há
tri bu ta ção sem re pre sen ta ção”.

É como re pre sen tan tes des ses con tri bu in tes
que de ve mos co brar se jam res pe i ta dos seus di re i tos.
Que se jam fo ca dos na car ga tri bu tá ria, na trans pa-
rên cia do uso das re ce i tas re sul tan tes da ar re ca da-
ção, nas re gras de re la ci o na men to con tri bu in te-Esta-
do, ou seja, ain da, fo ca dos nas re gras de dis tri bu i ção
de mon tan tes en tre os Entes Fe de ra ti vos.

Se efe ti var mos tais pre mis sas, es te ja mos cer -
tos de que te re mos uma nova le gis la ção tri bu tá ria que 
cor res pon de rá às as pi ra ções de in te res se pú bli co por 
to dos nós al me ja das.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, do Esta do de
São Pa u lo. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta; Srªs e Srs. 

Se na do res, em pri me i ro lu gar, que ro fa zer uma re fe-
rên cia ao pro nun ci a men to do Se na dor Osmar Dias
re la ti vo ao epi só dio da CPI.

Os Lí de res do Se na do Fe de ral ava li a ram que
po de ri am aguar dar o tra ba lho da Po lí cia Fe de ral, do
Mi nis té rio da Jus ti ça e do Mi nis té rio Pú bli co para exa -
mi nar a ques tão da re mes sa da or dem de US$30 bi -
lhões ao Exte ri or. Acon te ce que mais da dos es tão
vin do à tona. Hoje mes mo, o jor nal O Esta do de S.
Pa u lo traz re ve la ções a res pe i to das di fi cul da des das
au to ri da des, nos Esta dos Uni dos, para ob te rem in for-
ma ções com as au to ri da des bra si le i ras. Além dis so, o
im por tan te mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, Pro cu ra dor
Luiz Fran cis co de Sou za, co mu ni cou, por meio de
uma en tre vis ta, que há in for ma ções no vas mu i to im -
por tan tes e que pre ci sam ser ob je to de apu ra ção. Em
sua opi nião, uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
do Con gres so Na ci o nal vi ria a co la bo rar sig ni fi ca ti va-
men te para o des ven dar do epi só dio.

Então, de ma ne i ra mu i to cons tru ti va e até di an te
da co bran ça fe i ta pela opi nião pú bli ca, ten ta rei pon-
de rar com os Lí de res em ge ral, com o Lí der do Go ver-
no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, e com o Lí der Tião
Vi a na que tal vez seja o caso de o Se na do Fe de ral
cons ti tu ir uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
quem sabe mis ta, em co o pe ra ção com a Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sa bem per fe i ta men te os Par la men ta res – Se na-
do res, De pu ta dos Fe de ra is e ou tros po lí ti cos – que é
da tra di ção do Se na do Fe de ral re a li zar as apu ra ções
da ma ne i ra mais isen ta. E po de re mos di zer às Li de-
ran ças dos di ver sos Par ti dos que, da par te so bre tu do
dos Se na do res com gran de ex pe riên cia em re a li za-
ção de CPIs, não ha ve rá ne nhum es pí ri to de “de nun-
cis mo”. Ha ve rá, sim, equi lí brio e de ter mi na ção na ma -
ne i ra de se ou vi rem as par tes, de se es cla re ce rem
epi só di os e de, com mu i ta isen ção, com mu i ta res-
pon sa bi li da de, con tri bu ir para a apu ra ção dos fa tos.

Então, se os Se na do res e os Srs. Lí de res con si-
de ra rem ade qua do, di an te dos no vos fa tos que es tão
sur gin do, re con si de rar a de ci são de não re a li zar a
CPI e de, por tan to, em co o pe ra ção com a Câ ma ra
dos De pu ta dos, ins ti tu ir uma Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to Mis ta, anun ci ou o Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros que, ama nhã, no va men te vai apre sen tar o
re que ri men to de cons ti tu i ção de CPI no Se na do. S.
Exª ava lia que se ria in te res san te fa zer mos uma co -
mis são na Câ ma ra e ou tra no Se na do. No en tan to, se
hou ver co mu nhão de pro pó si tos, bom-sen so e co o-
pe ra ção en tre as duas Ca sas, po de re mos re a li zar
uma CPI em que to dos pos sam co la bo rar. Assim, os
Se na do res vão tra ba lhar com o pro pó si to de exa mi-
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nar, com isen ção, qua is pro ble mas e pos sí ve is ir re gu-
la ri da des exis ti ram na re mes sa as som bro sa de
US$30 bi lhões para o ex te ri or.

Mas o que eu gos ta ria hoje de dar mi nha con tri-
bu i ção, além dos ou tros Se na do res que fa la ram a res -
pe i to, é so bre a im por tan te de ci são que ha ve rá, nes ta
se ma na, por par te do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria,
Co pom. Os Di re to res do Ban co Cen tral que fa zem
par te do Co pom vão fa zer, ama nhã e de po is de ama -
nhã – pos si vel men te até quin ta-fe i ra –, uma aná li se
da si tu a ção eco nô mi ca bra si le i ra e dos fa to res que
po de rão fa zer com que to mem a de ci são de man ter,
even tu al men te até au men tar – o que acho qua se im -
pos sí vel – ou di mi nu ir a taxa de ju ros Se lic.

Sr. Pre si den te, di an te da evo lu ção dos da dos,
in clu si ve re fe ren tes aos in di ca do res de in fla ção, que
são ago ra no sen ti do da di mi nu i ção im por tan te da
taxa in fla ci o ná ria, se gun do to dos os ín di ces, mas
tam bém le van do em con si de ra ção os in di ca do res de
ati vi da de eco nô mi ca e, so bre tu do, do de sem pre go,
es tou bas tan te per su a di do e ava lio que é che ga do,
sim, o mo men to ama du re ci do de os mem bros do Co -
pom to ma rem a de ci são da di mi nu i ção gra du al, mo -
de ra da que seja. Des sa for ma, os res pon sá ve is pela
po lí ti ca mo ne tá ria e eco nô mi ca po dem sen tir a tem -
pe ra tu ra da água, sa ben do qual o pas so ade qua do e
pru den te de di mi nu i ção das ta xas de ju ros, e per ce-
ber que essa ati tu de vai con tri bu ir para tra zer ma i or
oti mis mo dos em pre sá ri os, fa zen do com que es ses
pos sam acen der as lu zes ver des para a re a li za ção de 
in ves ti men tos, ha ven do, com isso, uma di mi nu i ção da 
taxa de de sem pre go e um au men to das opor tu ni da-
des de em pre go.

Con si de ran do que são inú me ros os se to res da
eco no mia que hoje apre sen tam ca pa ci da de oci o sa e
que há ou tros se to res que, in clu si ve, pre ci sa ri am se
pre pa rar para um novo de grau de ex pan são, au men-
tan do o ní vel de in ves ti men tos, a di mi nu i ção, mes mo
que mo de ra da, da taxa de ju ros, vai pro por ci o nar um
ca mi nho de oti mis mo, fa zen do com que o au men to da 
pro du ção de bens e ser vi ços con tri bua para o com ba-
te à in fla ção. Pre ci sa mos res sal tar que o com ba te à
in fla ção não se faz ape nas pelo con tro le da de man da
por bens e ser vi ços, mas, em mu i tas oca siões, pelo
au men to da pro du ção de bens e ser vi ços, que, por
seu lado, co in ci de jus ta men te com o au men to das
opor tu ni da des de em pre go. Nas cir cuns tân ci as pre-
sen tes, isso é fun da men tal.

Re i te ro a su ges tão que for mu lei ao Mi nis tro Ja -
ques Wag ner, quan do com pa re ceu à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, pois jus ta men te hoje, vés pe ra
da re u nião do Co pom, é o mo men to exa to de S. Exª

trans mi ti-la. Su ge ri a S. Exª – que jul gou mu i to sig ni fi-
ca ti va a pro pos ta e com ela con cor dou – que trans mi-
tis se ao Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, e ao
Pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i rel les, um
re la tó rio por me no ri za do a res pe i to da con di ção de
de sem pre go hoje na eco no mia bra si le i ra. É fun da-
men tal que, na re u nião do Co pom, a pre o cu pa ção
com o de sem pre go e com a ati vi da de eco nô mi ca seja 
mu i to ma i or do que a ca rac te ri za da pela pró pria ata
da re u nião do Co pom, de maio úl ti mo.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª es ta va pre sen-
te na re u nião da Co mis são, quan do mos trei ao Mi nis tro
Ja ques Wag ner que, de 53 itens – cada um de apro xi-
ma da men te dez li nhas – re gis tra dos na Ata da re u nião
do Co pom, ape nas em dois de les, na ver da de, em 14 li -
nhas – de qua se 500 li nhas –, ha via men ção à ques tão
do de sem pre go. É pre ci so re ver ter esse qua dro. É pre ci-
so que aque las pes so as re u ni das no Co pom es te jam
pró xi mas de ver a re a li da de bra si le i ra.

Hoje, es ti ve, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, na
Fe bem, em São Pa u lo, para di a lo gar com jo vens de
14 a 19 anos, que es tão num lu gar su per lo ta do. Ali, há 
62 col chões para dor mir e nada me nos do que 500 jo -
vens na uni da de de aten di men to ini ci al da Fe bem.
Dor mem em cada col chão de três a qua tro jo vens.
Numa sala, 130 des ses jo vens pu de ram, hoje, con-
ver sar co mi go. Fiz uma ex po si ção para eles a res pe i to
do que se ria a ren da bá si ca de ci da da nia, pro cu ran do
ve ri fi car se, se gun do a mi nha per cep ção e a de les,
essa não se ria uma so lu ção im por tan te para di mi nu ir
a cri mi na li da de, e to dos con cor da ram ab so lu ta men te.
Mas, ali, to dos me dis se ram: “Sem opor tu ni da des de
em pre go, sem opor tu ni da des de re mu ne ra ção para
nos sos pais, às ve zes, não te mos ou tra al ter na ti va”.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, no Rio de Ja ne i ro,
um ra paz, Ru bens Sa bi no da Sil va, ator do fil me Ci-
da de de Deus, que atu ou como per so na gem da ci da-
de alta, de po is de ter tra ba lha do por pou co mais de
um ano com o bri lhan te ci ne as ta Fer nan do Me i rel les,
por uma si tu a ção de de ses pe ro e por es tar há al guns
dias sem se ali men tar, re sol veu, num ôni bus, após
sen tar-se ao lado de uma se nho ra, ti rar-lhe a bol sa
para ob ter os re cur sos que lhe pu des sem dar o ali -
men to do dia. Ele aca bou sen do pre so.

Con ver sei com o ad vo ga do José Este vão Mar -
tins, que está, jun ta men te com o can tor Mar ce lo Yuca
e com o Fer nan do Me i rel les, co la bo ran do para re u nir
os do cu men tos ne ces sá ri os para que pos sa o Ru-
bens ter a so li ci ta ção de li ber da de pro vi só ria ace i ta
pela Jus ti ça. De hoje para a ama nhã, o pe di do será
for mu la do ao Juiz res pon sá vel pelo caso.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
com mu i ta hon ra.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Cum pri men to-o uma vez mais. V. Exª faz um dis cur so
pon de ra do, aju i za do, mas um dis cur so de gran de
subs tân cia, ci tan do, in clu si ve, o caso exem plar do ra -
paz Ru bens que, sen do es tre la de um dos fil mes mais 
vis tos pela po pu la ção bra si le i ra e mais lou va dos pela
nos sa opi nião pú bli ca, deu o cha ma do es cor re gão –
ati tu de bem pró pria da si tu a ção em que ele e mi lhões
de jo vens bra si le i ros se en con tram, como os ci ta dos
por V. Exª, e que hoje es tão na Fe bem de São Pa u lo,
com os qua is teve con ta to. Por tan to, é pre ci so aten tar
para a si tu a ção de de sem pre go que se alas trou e
levá-la em con ta quan do das de ci sões. A de ci são do
Co pom não diz res pe i to ape nas à ques tão mo ne tá ria
e in fla ci o ná ria; ela pre ci sa con si de rar a eco no mia
como um todo. E V. Exª fez essa afir ma ção pon de ra-
da men te, e mais: acon se lhou o Mi nis tro Ja ques Wag -
ner a en vi ar um re la tó rio cir cuns tan ci a do aos di re to-
res do Co pom, por que esse fa tor pre ci sa ser le va do
em con ta. Há a ex pec ta ti va na ci o nal da re du ção da
taxa de ju ros, ain da que não seja subs tan ci al, ama-
nhã ou de po is. Não pude me ma ni fes tar, mas dis cor-
do do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros quan do dis se
que uma pe que na re du ção não tra rá ne nhum re sul ta-
do sig ni fi ca ti vo, mas que se ria pre ci so ha ver uma re -
du ção subs tan ci al. Qu e ro di zer a S. Exª que acre di to
que mes mo uma re du ção mo des ta tem, sim, um efe i-
to im por tan te. Em pri me i ro lu gar, por que ela sig ni fi ca
a si na li za ção de um pro ces so de re du ção na me di da
em que o Go ver no tem afir ma do que não quer re du zir
para, de po is, ter de ele var no va men te. Então, uma re -
du ção, ain da que mo des ta, é a si na li za ção do iní cio
de um pro ces so de di mi nu i ção da taxa, cujo efe i to psi -
co ló gi co é im por tan te na de ci são dos in ves ti do res.
Ade ma is, é pre ci so tam bém con si de rar que cada 1%
de re du ção sig ni fi ca li be ra ção de cer ca de 8 bi lhões
de re a is no Orça men to para in ves ti men tos so ci a is e
de in fra-es tru tu ra. Qu al quer re du ção é im por tan te. S.
Exª não tem ra zão ao di zer que uma re du ção mo des-
ta não te ria ne nhum sig ni fi ca do. Ago ra, V. Exª está re -
gis tran do, Se na dor Su plicy, como sem pre faz, os fa-
tos em um pa ra dig ma de sen sa tez, de cons tru ti vi da-
de e de pon de ra ção, de mons tran do aos di re to res do
Co pom que é che ga da a hora, sim, de dar essa si na li-
za ção que todo o Bra sil, es pe ci al men te os de sem pre-
ga dos, os jo vens de sem pre ga dos, es tão es pe ran do.

Os meus cum pri men tos e os meus pa ra béns, Se na-
dor Edu ar do Su plicy!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

To mei co nhe ci men to de um ar ti go mu i to bem ela -
bo ra do pelo eco no mis ta João Sa bóia, Pro fes sor da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, de no mi na do “O
des per dí cio dos ju ros”, cuja có pia en ca mi nha rei ao Mi -
nis tro Anto nio Pa loc ci e ao Pre si den te do Ban co Cen-
tral, Hen ri que Me i rel les, como con tri bu i ção, para re fle-
xão so bre a de ci são que irá to mar o Co pom.

Sr. Pre si den te, per mi ta-me ler tre chos do ar ti go.
Eu res pe i ta rei o tem po, Se na dor Pe dro Si mon, por -
que sei que V. Exª ain da usa rá a pa la vra.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, eu con ce do um apar te ao Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go. Em se gui da, eu con clu i rei com a 
re fe rên cia ao ar ti go do Jor na lis ta João Sa bóia.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, se rei mu i to bre ve, mas não po -
de ria de i xar, nes te mo men to, de apar teá-lo, quan do V.
Exª dis cor re, com mu i ta pro pri e da de, so bre a eco no mia
e a ex clu são des se pro ces so de for ma cla ra e di dá ti ca.
Ape sar da ari dez do tema, V. Exª con se gue tra du zi-lo
para que um le i go como eu en ten da a di men são da pro -
pos ta que está sen do apre sen ta da nes se mo men to.
Dis cur sos como esse de ve ri am ser re pe ti dos, para que
a po pu la ção te nha ma i or cla re za. Tam bém agra de ço a
V. Exª pela opor tu ni da de de par ti ci par do de ba te so bre
tema tão im por tan te para o País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, pelo
apar te. Pen so que pre ci sa mos sem pre olhar a eco no-
mia com a pre o cu pa ção do real: como ela está afe tan-
do a qua li da de de vida das pes so as, e, so bre tu do, os
efe i tos da ne ga ção de opor tu ni da de de tra ba lho, de
re mu ne ra ção e de ren da a pes so as, o que, mu i tas ve -
zes, cria ex tra or di ná ri os pro ble mas fa mi li a res.

Por tan to, ao de ci dir a taxa de ju ros, é fun da men-
tal ob ser var seu efe i to no de sem pre go e na ati vi da de
eco nô mi ca.

Diz o Pro fes sor João Sa bóia:

A in ten si da de da dis cus são so bre taxa
de ju ros atin giu, nas úl ti mas se ma nas, um
ní vel como há mu i to não se via no País.
Enquan to, de um lado, po si ci o nam-se aque -
les que de fen dem a ne ces si da de de avan-
çar ain da mais no com ba te à in fla ção an tes
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de se ini ci ar a que da da taxa bá si ca da eco -
no mia (Se lic), do ou tro, não fo ram pou cos a
se ma ni fes ta rem a fa vor de uma que da ime -
di a ta dos ju ros.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, la men to in for mar que há ou tros ora -
do res ins cri tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, pelo me nos me per mi ta ci tar os prin ci-
pa is ele men tos des te ar ti go e, de po is, pe di rei a sua
trans cri ção na ín te gra.

Ain da diz o ar ti go:

A taxa Se lic, que ha via sido ele va da de 
22% para 25% ao ano em de zem bro de
2002, na úl ti ma re u nião do Co pom do Go-
ver no FHC, foi au men ta da para 25,5% em
ja ne i ro e 26,5% em fe ve re i ro (...)

A taxa de in fla ção, que ha via dis pa ra-
do ao lon go do se gun do se mes tre por con ta
das in cer te zas po lí ti cas e da con se qüen te
des va lo ri za ção do real, vem di mi nu in do ao
lon go des te ano. Se con si de rar mos, por
exem plo, o IPCA, a taxa men sal vem ca in do
sis te ma ti ca men te, ba i xan do de 2,10% em
de zem bro para 0,61% em maio. O IGP-DI
caiu de 2,70% em de zem bro para 0,41% em 
abril, apre sen tan do de fla ção de 0,67% em
maio. O IPA vem apre sen tan do de fla ção
des de abril. Em maio, a que da foi im pres si o-
nan te (1,68%). O IPC da Fipe su biu ape nas
0,31% em maio. O Índi ce do Cus to de Vida
do Di e e se, ape nas 0,24%. Os ín di ces de
pre ços ao con su mi dor só não têm apre sen-
ta do re sul ta dos ain da mais fa vo rá ve is de vi-
do aos pre ços ad mi nis tra dos. Por tan to, a
evo lu ção da in fla ção mos tra uma ten dên cia
cla ra e ine quí vo ca de re du ção acen tu a da
nos úl ti mos me ses.

Se pas sar mos para o lado real da eco -
no mia, os in di ca do res são bas tan te pre o cu-
pan tes. A taxa de de sem pre go do IBGE vem 
au men tan do, dede o iní cio do ano, atin gin do
12,4% em abril. Se gun do o IBGE, os sa lá ri-
os na in dús tria ca í ram 6,25% no pri me i ro tri -
mes tre de 2003 em re la ção ao pri me i ro tri-
mes tre de 2002 e a pro du ção re cu ou 4,2%
em abril des te ano em re la ção ao mes mo
mês de 2002. Os da dos da Pes qui sa Men sal
do Co mér cio (PMC) mos tra ram que da de
5,98% nas ven das no co mér cio va re jis ta no

pri me i ro tri mes tre. O PIB do pri me i ro tri mes-
tre des te ano per ma ne ceu es tag na do em
re la ção ao úl ti mo tri mes tre de 2002 (...)

Sr. Pre si den te, o cus to des sa po lí ti ca tem sido ex -
tra or di ná rio, in clu si ve do pon to de vis ta de au men tar-se
sig ni fi ca ti va men te o pa ga men to da taxa de ju ros.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, é ex tra or di ná rio seu pro nun ci a men-
to, mas há três ex tra or di ná ri os Se na do res ins cri tos
sen do aguar da dos pelo País.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Res pe i ta rei o ape lo de V.Exª. So li ci to que meu dis cur-
so seja trans cri ta, na ín te gra, a co la bo ra ção do Pro -
fes sor João Sa bóia ao Mi nis tro e à di re ção do Ban co
Cen tral.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

O Des per dí cio dos Ju ros

João Sa bói a1

A in ten si da de da dis cus são so bre taxa de ju ros
atin giu nas úl ti mas se ma nas um ní vel como há mu i to
não se via no país. Enquan to de um lado se po si ci o-
nam aque les que de fen dem a ne ces si da de de avan -
çar ain da mais no com ba te à in fla ção an tes de se ini -
ci ar a que da da taxa bá si ca da eco no mia (Se lic), do
ou tro não fo ram pou cos a se ma ni fes ta rem a fa vor de
uma que da ime di a ta dos ju ros.

Re cu pe re mos um pou co a evo lu ção de al gu mas
in for ma ções eco nô mi cas dos úl ti mos me ses. A taxa
Se lic, que ha via sido ele va da de 22% para 25% ao
ano em de zem bro de 2002, na úl ti ma re u nião do
COPOM do go ver no FHC, foi au men ta da para 25,5%
em ja ne i ro e 26,5% em fe ve re i ro, per ma ne cen do nes -
te pa ta mar des de en tão. A prin ci pal ar gu men ta ção
das au to ri da des go ver na men ta is para sua ele va ção e
ma nu ten ção em ní vel tão ele va do é a ne ces si da de de
com ba ter a in fla ção.

1 Pro fes sor ti tu lar do Insti tu to de Eco no mia da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio de Ja ne i ro. O au tor agra de ce os co men tá ri os fe i tos
por João Sic sú e Jen ni fer Her mann a uma ver são an te ri or des te
ar ti go.
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Não en tra re mos aqui na dis cus são so bre a ado -
ção do re gi me de me tas in fla ci o ná ri as e so bre o pa pel
da taxa de ju ros no com ba te à in fla ção, até por que se
tra ta de uma ques tão po lê mi ca e com ple xa. Há ar gu-
men tos mos tran do que a taxa de ju ros es ta ria mais
as so ci a da ao con tro le do câm bio do que da in fla ção e
que ques ti o nam a efe ti vi da de da uti li za ção do re gi me
de me tas in fla ci o ná ri as para com ba ter a in fla ção. Por
ou tro lado, mes mo que a ele va ção da taxa de ju ros
pos sa con tri bu ir para a re du ção da in fla ção, suas con -
se qüên ci as so bre o cres ci men to da dí vi da pú bli ca a
mé dio pra zo são da no sas.2

A taxa de in fla ção, que ha via dis pa ra do ao lon go
do se gun do se mes tre por con ta das in cer te zas po lí ti cas
e da con se qüen te des va lo ri za ção do real, vem di mi nu-
in do ao lon go des te ano. Se con si de rar mos, por exem -
plo, o IPCA, a taxa men sal vem ca in do sis te ma ti ca men-
te, ba i xan do de 2,10% em de zem bro para 0,61% em
maio. O IGP-DI caiu de 2,70% em de zem bro para
0,41% em abril, apre sen tan do de fla ção de 0,67% em
maio. O IPA vem apre sen tan do de fla ção des de abril. Em 
maio a que da foi im pres si o nan te (1,68%). O IPC da
FIPE su biu ape nas 0,31% em maio. O ICV do DIEESE,
ape nas 0,24%. Os ín di ces de pre ços ao con su mi dor só
não têm apre sen ta do re sul ta dos ain da mais fa vo rá ve is
de vi do aos pre ços ad mi nis tra dos. Por tan to, a evo lu ção
da in fla ção mos tra uma ten dên cia cla ra e ine quí vo ca de
re du ção acen tu a da nos úl ti mos me ses.

Se pas sar mos para o lado real da eco no mia, os
in di ca do res são bas tan te pre o cu pan tes. A taxa de de -
sem pre go do IBGE vem au men tan do des de o iní cio
do ano, atin gin do 12,4% em abril. Se gun do o IBGE,
os sa lá ri os na in dús tria ca í ram 6,25% no pri me i ro tri -
mes tre de 2003 em re la ção ao pri me i ro tri mes tre de
2002 e a pro du ção re cu ou 4,2% em abril des te ano
em re la ção ao mes mo mês de 2002. Os da dos da
Pes qui sa Men sal do Co mér cio (PMC) mos tra ram
que da de 5,98% nas ven das no co mér cio va re jis ta no
pri me i ro tri mes tre. O PIB do pri me i ro tri mes tre des te
ano per ma ne ceu es tag na do em re la ção ao úl ti mo tri -
mes tre de 2002. Após dois anos me dío cres, o país
ca mi nha para um ter ce i ro ano de pou co cres ci men to
eco nô mi co. Di fi cil men te o PIB atin gi rá 2% em 20033.

A eco no mia não é uma ciên cia exa ta. Enquan to
aque les mais pre o cu pa dos com o lado real da eco no-
mia acham que a que da da in fla ção já é mais que su fi-
ci en te para a re du ção da Se lic, ou mes mo que ela
nun ca de ve ria ter che ga do ao atu al pa ta mar, aque les
que pri o ri zam o com ba te à in fla ção a qual quer cus to
acham que é pre ci so es pe rar ain da mais para re du zir
os ju ros. To dos en con tram bons ar gu men tos para de -
fen der seus pon tos de vis ta. Por tan to, não se tra ta de
sa ber quem está cer to e quem está er ra do, mas de
en con trar al ter na ti vas para a re to ma da do cres ci men-
to eco nô mi co com o me nor cus to pos sí vel.

É com pre en sí vel que o go ver no Lula te nha ini ci a-
do a nova ges tão pre o cu pa do em man ter a go ver na bi li-
da de, que po de ria fi car se ri a men te ame a ça da pela pos -
si bi li da de de o mer ca do fi nan ce i ro jo gar con tra sua po lí-
ti ca eco nô mi ca. Nes se sen ti do, com pre en de-se a po lí ti-
ca eco nô mi ca con ser va do ra dos pri me i ros me ses. O
mer ca do fi cou mu i to sa tis fe i to. A que da da taxa de câm -
bio e da taxa de ris co do país são dois exem plos elo-
qüen tes do “su ces so” da po lí ti ca fis cal de Anto nio Pa-
loc ci e da po lí ti ca mo ne tá ria de Hen ri que Me i rel les.

O cus to de tal po lí ti ca para o país, en tre tan to,
tem sido enor me. O pa ga men to de ju ros da dí vi da pú -
bli ca no pri me i ro qua dri mes tre de 2003 su biu 68,4%
em re la ção ao pri me i ro qua dri mes tre de 2002, pas-
san do de R$ 30,4 para R$ 51,3 bi lhões no pe río do. No 
pe río do de 12 me ses ter mi na dos em abril, os gas tos
com ju ros atin gi ram R$ 134,8 bi lhões. São nú me ros
as tro nô mi cos. Para se ter uma idéia des tas ci fras,
bas ta men ci o nar que a re ce i ta fis cal to tal do te sou ro
na ci o nal (IR, IPI, CPMF etc) no pri me i ro tri mes tre de
2003 foi de R$ 63,1 bi lhões. O su pe rá vit fis cal pri má-
rio re cor de do se tor pú bli co no pri me i ro qua dri mes tre
des te ano, que atin giu R$ 32,6 bi lhões, co bre ape nas
par te dos ju ros de R$ 51,3 bi lhões pa gos no pe río do,
pres si o nan do o cres ci men to da dí vi da pú bli ca.

Ou tros da dos po de ri am ser acres cen ta dos para
mos trar o ab sur do do vo lu me de re cur sos pú bli cos que
es tão sen do des pe ja dos nas mãos dos de ten to res do
ca pi tal fi nan ce i ro. Cada pon to per cen tu al a me nos na
taxa Se lic re pre sen ta uma eco no mia anu al de R$ 3,4 bi -
lhões de pa ga men to de ju ros da dí vi da pú bli ca.4 Este va -
lor se ria su fi ci en te para pa gar um sa lá rio mí ni mo men -
sal a 1,7 mi lhão de fa mí li as du ran te 12 me ses, con tri bu-
in do para a re du ção dos ní ve is de po bre za do Bra sil. Se
a taxa Se lic ti ves se ba i xa do ape nas um pon to per cen tu-
al na re u nião de maio do COPOM, te ria ha vi do uma
eco no mia de R$ 280 mi lhões no pe río do de um mês até 
a pró xi ma re u nião do COPOM do mês de ju nho.

2 O Gru po de Estu dos so bre Mo e da e Sis te ma Fi nan ce i ro do
IE/UFRJ tem pu bli ca do vá ri os tex tos so bre o as sun to. No site  há
vá ri os ar ti gos, por exem plo, Sic sú, J., Te o ria e Evi dên ci as do Re -
gi me de Me tas Infla ci o ná ri as, Re vis ta de Eco no mia Po lí ti ca, v. 22, 
n. 2, 2002,  Sic sú, J., Flu tu a ção Cam bi al e Taxa de Ju ros no Bra -
sil, Re vis ta de Eco no mia Po lí ti ca, v. 22, n.3, 2002 e Her mann, J.,
A Ma cro e co no mia da Dí vi da Pú bli ca: No tas so bre o De ba te Teó ri-
co e a Expe riên cia Bra si le i ra Re cen te (1999-2002), Ca der nos
Ade na u er, nº 4, 2002.
3 Se gun do cál cu los re a li za dos pelo au tor, a eco no mia bra si le i ra
pre ci sa cres cer en tre 3% e 4% ao ano para ab sor ver as pes so as
que en tram no mer ca do de tra ba lho a cada ano, de modo a não
ele var a taxa de de sem pre go do país. Ver, Sa bo ia, J., De sem pre-
go: De sa fio para o Go ver no Lula, Jor nal dos Eco no mis tas,
CORECON-RJ, mar ço de 2003.
4 Se gun do o Re la tó rio da Dí vi da Pú bli ca do Ban co Cen tral, de
abril de 2003, a dí vi da em po der do pú bli co in de xa da à Se lic atin -
gia R$ 337,7 bi lhões.
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Se le var mos em con si de ra ção a taxa bá si ca de
ju ros paga pe los tí tu los do te sou ro nor te-ame ri ca no,
uma taxa de ris co do Bra sil de cer ca de 800 pon tos e
uma ex pec ta ti va do mer ca do para a in fla ção de 8,3%
para os pró xi mos 12 me ses, che ga-se a um va lor
apro xi ma do de 18% ao ano que, se gun do as pró pri as
re gras do mer ca do, po de ria ser con si de ra do ade qua-
do para a taxa Se lic.5 Ten do em vis ta a taxa atu al de
26,5% e as ex pec ta ti vas in fla ci o ná ri as para os pró xi-
mos 12 me ses, a taxa real es pe ra da en con tra-se em
16,8%.6 Este va lor não en con tra pa ra le lo em qual quer
ou tro país do mun do.

Se a Se lic de 18% já es ti ves se em vi gor, per mi ti ria
uma eco no mia de R$ 28,7 bi lhões em pa ga men to de ju -
ros nos pró xi mos 12 me ses re la ti va men te à taxa atu al
de 26,5%. Este va lor se ria su fi ci en te para a trans fe rên-
cia de um sa lá rio mí ni mo men sal a cer ca de 10 mi lhões
de fa mí li as du ran te um ano. Se isto fos se pos sí vel, se ria
uma con tri bu i ção no tá vel para a re du ção da po bre za no
país. Su pon do-se qua tro pes so as por fa mí lia, uma dis -
tri bu i ção de ren da des te tipo po de ria atin gir 40 mi lhões
de pes so as, que é apro xi ma da men te o nú me ro de po -
bres do país se gun do as es ti ma ti vas ofi ci a is.

É cla ro que es tes re cur sos não es ta ri am dis po-
ní ve is para se rem trans fe ri dos di re ta men te aos po-
bres. Como o go ver no não tem re cur sos su fi ci en tes
para o pa ga men to to tal dos ju ros, par te dos ju ros é
trans for ma da em nova dí vi da. Os cál cu los ser vem
ape nas como ilus tra ção do des per dí cio de re cur sos
pú bli cos que po de ri am ter uma me lhor des ti na ção do
que au men tar os lu cros do sis te ma fi nan ce i ro para ní -
ve is ele va dís si mos como ocor ri do no pri me i ro tri mes-
tre de 2003.

A dis cus são aci ma mos tra os ris cos que o país
está cor ren do com re la ção à pos si bi li da de de apro va-
ção de au to no mia para o Ban co Cen tral. Se apro va da,
po de ria co lo car o go ver no con tra a pa re de, caso o BC 
atu as se em dis so nân cia re la ti va men te à ori en ta ção
ge ral da po lí ti ca do go ver no. Nun ca é de ma is lem brar
que, di fe ren te men te do que está sen do de fen di do no
Bra sil, o pa pel do BC não deve se res trin gir à de fe sa
da mo e da. O BC mais fa mo so do mun do (FED) tem
en tre suas obri ga ções a bus ca de cres ci men to eco-
nô mi co e do ple no em pre go.

5 Ver Eco no mia & Con jun tu ra, IE/UFRJ, maio de 2003.
6 O cál cu lo é mu i to sim ples. Bas ta apli car a taxa de in fla ção es pe-
ra da para a eco no mia bra si le i ra à taxa bá si ca de ju ros da eco no-
mia nor te-ame ri ca na e adi ci o nar oito pon tos per cen tu a is. Para um 
in ves ti dor es tran ge i ro a in fla ção es pe ra da po de ria ser to ma da
como proxy para a des va lo ri za ção cam bi al es pe ra da.

A ex pec ta ti va de toda a so ci e da de em re la ção
ao go ver no Lula é que sua pri o ri da de nú me ro um
seja a di mi nu i ção das de si gual da des so ci a is e o
com ba te à po bre za. Sua ex pe riên cia de vida e seu
pas sa do po lí ti co apon tam in dis cu ti vel men te nes te
sen ti do. Está mais do que na hora dele di zer a que
veio e ori en tar cla ra men te seu go ver no na di re ção
es pe ra da. Por que não ser cri a ti vo e mon tar um re gi-
me de “me tas so ci a is”, de modo a não de i xar dú vi-
das que seu go ver no está com pro me ti do com a me -
lho ria das con di ções de vida da po pu la ção de ba i xa
ren da? Já que te mos me tas in fla ci o ná ri as, te ría mos
tam bém me tas so ci a is para evi tar even tu a is exa ge-
ros da po lí ti ca eco nô mi ca.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª será
aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Com nos sos agra de ci men tos, pas sa mos a pa la-
vra ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

V. Exª es ta va na hora em que foi cha ma do?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sim, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Logo em se -
gui da, o País aguar da o pro nun ci a men to do Se na dor
Pe dro Si mon e, para en cer rar, o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, é um bre ve re gis tro.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, é ain da com
pro fun da co mo ção que pro po nho o re gis tro nos Ana-
is do Se na do Fe de ral do pas sa men to do Sr. João da
Cos ta Oli ve i ra, ocor ri do no dia 6 des te mês.

De ori gem hu mil de, mas com a mes ma co ra gem
dos ver da de i ros ban de i ran tes, em ple na ju ven tu de,
de i xa seu ber ço na tal, a Ba hia, e en fren ta uma dura
jor na da de mais de qua tro me ses a pé, com sua fa mí-
lia, em di re ção ao novo Eldo ra do no in te ri or de Go iás.

Che ga à nova ca pi tal, Go iâ nia, quan do ela con -
ta va me nos de seis anos de ida de. Ali tra ba lhou du ra-
men te, par ti ci pan do da cons tru ção de obras his tó ri-
cas como o Cine Te a tro Go iâ nia.

Ingres sa pos te ri or men te no ser vi ço pú bli co, no
De par ta men to Na ci o nal de Ende mi as Ru ra is. Des-
bra van do ser tões, abrin do ca mi nhos, en fren tan do pe -
ri gos, per cor reu todo o Esta do de Go iás, in clu si ve sua 
re gião nor te, onde hoje é o Esta do do To can tins.

Le va va na sua ba ga gem os me di ca men tos tão
ne ces sá ri os ao com ba te das en de mi as le ta is como
ma lá ria, fe bre ama re la, mal de Cha gas, en tre ou tras.
No co ra ção, ba tia for te o sen ti men to de bra si li da de
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quan do ofe re cia aos ha bi tan tes das pe que nas ci da-
des, vi la re jos e po vo a dos e tam bém aos mo ra do res do
meio ru ral a ori en ta ção bá si ca e os en si na men tos ru di-
men ta res para evi tar ou tra tar es sas en fer mi da des.

Com cur so de ca pa ci ta ção em São Pa u lo, dis se-
mi nou co nhe ci men tos e ex pe riên ci as, no ta da men te
aos seus au xi li a res, che gan do a ocu par o car go de
Di re tor do 3º Dis tri to do De par ta men to Na ci o nal de
Ende mi as Ru ra is. Ino va dor, for ta le ceu mu i to o de par-
ta men to que di ri gia com os co nhe ci men tos e ex pe-
riên ci as ame a lha dos ao lon go de tan tos anos de di ca-
dos à ca u sa pú bli ca.

Apo sen tou-se com mais de 35 anos de bons
ser vi ços pres ta dos ao País, como fun ci o ná rio do Mi -
nis té rio da Sa ú de. É, se gu ra men te, um dos bons
exem plos de ser vi dor pú bli co que tem o nos so Bra sil.

De i xa sa u do sos sua es po sa Dª Mary e os fi lhos
Jo se li no, Ma ria Au xi li a do ra, Jus ce mar, Mary de Fá ti-
ma, Mi ri an, Már cia, Mag da e Jus cer lan.

De i xa tam bém ir mãos, cu nha dos, gen ros, no-
ras, ne tos e uma in fi ni da de de ami gos.

Espo so de di ca do, pai amo ro so, ami go so li dá rio,
ser vi dor pú bli co exem plar. Assim foi em sua bre ve,
po rém fe cun da tra je tó ria de vida o nos so que ri do
João da Cos ta Oli ve i ra, mais co nhe ci do como Jan jão.

Era o que eu pre ten dia re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, do Esta do do Rio
Gran de do Sul, por per mu ta com o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, que, em se gui da, fará uso da pa la vra.

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, pri me i ra men te,
des ta co a pre sen ça do Se na dor Mão San ta na Pre si-
dên cia dos tra ba lhos. Na ver da de, o Pi a uí, há mu i to
tem po, pre ci sa va de al guém que re pre sen tas se o
Esta do com gar ra, luta e de no do, como faz V. Exª.
Com seu tom e sua for ma de fa lar, V. Exª está dan do a 
im por tân cia e o res pe i to que o Pi a uí me re ce.

Mu i tos com pa nhe i ros do Rio Gran de do Sul, as -
sis tin do aos dis cur sos de V. Exª pela te le vi são, per -
gun tam: “O ho mem é bom mes mo?” Res pon do: “É um 
gran de Par la men tar”. Qu es ti o nam por que o cha mam
de Mão San ta, e eu ex pli co que V. Exª era um mé di co
ex tra or di ná rio, sal va dor de vi das, que, ele i to Go ver-
na dor e ago ra Se na dor, hon ra e dig ni fi ca o Con gres so
Na ci o nal.

É uma hon ra tê-lo na Pre si dên cia, Se na dor Mão
San ta. V. Exª me re ce.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Pe dro Si mon, não é per mi ti do à Pre si dên cia fa zer

apar tes, mas a bon da de de V. Exª me per mi ti rá
fazê-lo. Fa rei mi nhas as pa la vras que V. Exª lan çou no
li vro so bre Alber to Pas qua li ni. Isso dá um sen ti do atu -
al às pa la vras de San to Agos ti nho, que diz que pos su-
í mos os bens dos ou tros quan do pos su í mos o su pér-
fluo; que o su pér fluo dos ri cos é o ne ces sá rio dos po -
bres. San to Agos ti nho, com es sas pa la vras, com seu
po der de san to e pro fe ta, es ta va des cre ven do Pe dro
Si mon, do PMDB do Rio Gran de do Sul. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que bom 
se ria se o Pre si den te Lula es ti ves se ou vin do V. Exª,
Se na dor Mão San ta. Se ria tão bom se o Pre si den te
Lula, que foi ele i to com base nes se prin cí pio, es ti ves-
se ou vin do o que V. Exª está di zen do exa ta men te nes -
te mo men to.

Não de ve mos in sis tir mu i to na re u nião do Co-
pom (Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria) por que um Pre si-
den te que se pre ze, um Go ver no que se pre ze não
deve di zer que não ouve a Opo si ção, que não liga
para a Opo si ção, que faz o que quer, que o no ti ciá rio
de jor nal não in flui na de ci são go ver na men tal. É uma
gros se ria e uma in ver da de.

Tam bém se todo mun do dis ser que vai aba i xar o 
juro, mu i to bre ve o Pre si den te do Ban co Cen tral re sol-
ve “ban car o ba ca na” e di zer que não vai aba i xar ago -
ra, que vai de i xar para ou tra vez. 

Por isso, eu nem ia fa lar so bre esse as sun to.
Acho que vai aba i xar e que a hora é exa ta men te essa. 
Inde pen den te men te de to das as aná li ses que se fi zer
e de qual quer ou tro sen ti do que se pos sa dar não há
mais ar gu men to que pos sa ser usa do no sen ti do de
não se aba i xar o juro. To da via, no mo men to em que
se diz que se vai di mi nu ir ou não o juro e sem pre que
se tem no tí ci as de que o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal vai se re u nir, o Bra sil in te i ro fica aten to por que o
Con se lho vai se re u nir.

Vai se re u nir o Co pom para di zer se vai aba i xar o 
juro. Quem é o Co pom? O Co pom é com pos to por di -
re to res do Ban co Cen tral. No Bra sil, la men ta vel men-
te, o Fer nan do Hen ri que es va zi ou es ses ór gãos. Está
na hora de o Pre si den te Lula en ten der que eles não
po dem con ti nu ar es va zi a dos. Quem vai de ci dir a taxa
de ju ros não pode ser os mem bros da di re to ria do
Ban co Cen tral; eles po dem fa zer par te, mas tem que
ter mais gen te.

Fui mem bro do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
como Mi nis tro da Agri cul tu ra. O Con se lho ti nha gen te
até de ma is, prin ci pal men te do se tor pri va do: o Pre si-
den te da Fi esp, o Pre si den te da Asso ci a ção dos Ban-
cos, em pre sá ri os e uma in fi ni da de de pes so as, uma re -
u nião com qua ren ta a ses sen ta pes so as. Ago ra, sa bem
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quem é do Con se lho Mo ne tá rio? O Mi nis tro da Fa zen-
da, o do Pla ne ja men to e o do Ban co Cen tral. Se con si-
de rar mos que o Pre si den te do Ban co Cen tral, em tese,
é um fun ci o ná rio, um as ses sor do Mi nis tro da Fa zen da,
é o Mi nis tro da Fa zen da o Con se lho Mo ne tá rio.

Acho que o Pre si den te Lula tem obri ga ção de
mu dar es ses ór gãos, de ana li sar, de con tar com sua
as ses so ria para tais as sun tos. Está cer to que o Mi nis-
tro da Fa zen da gos te que con ti nue as sim, afi nal o ci -
da dão está ali, pe gou e não foi ele que fez, só ele que
man da, só ele que de ci de e quer que con ti nue as sim.
Mas não é bom para ele ou para o País que o Con se-
lho Mo ne tá rio seja o Mi nis tro da Fa zen da, o Mi nis tro
do Pla ne ja men to e o seu as ses sor o Pre si den te do
Ban co Cen tral e que o Co pom seja com pos to por di -
re to res do Ban co Cen tral.

Pen so que o Pre si den te Lula to ma rá a gran de
de ci são de aba i xar os ju ros. Acho que a hora é ago ra.
O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no diz mu i to bem que
pode ser um re fe ren ci al, um avi so, uma ori en ta ção,
pode ser uma de ter mi na ção.

Assim como, na ver da de, quan do o Go ver no as -
su miu e au men tou a taxa de ju ros de 25% para 26%
e, de po is, para 26,5%. Na ver da de, na ver da de, não
ha via mu i tos mo ti vos para au men tar. Pa re ce que au -
men tou para dar um avi so, para não se as sus ta rem,
por que o Lula não ba i xa ria a taxa de ju ros, não co me-
ria gen te. Cre io que foi para que fi cas sem tran qüi los,
pois as co i sas con ti nu a ri am da mes ma for ma. Esse
foi o si nal. Ou seja, o si nal foi dado. E a eco no mia de -
sen vol veu, as co i sas es tão an dan do.

Mas que es ta mos vi ven do um pe río do de re ces-
são, es ta mos. Que o pe ri go é de re ces são, é. Isso fez
com que a Fi esp lan ças se uma nota, até pro vo ca ti va
em seu exa ge ro, já que ren do fa zer uma pro pos ta,
cor tan do uma in fi ni da de de di re i tos tra di ci o na is dos
tra ba lha do res em tro ca de equa ci o nar o pro ble ma
que es ta mos vi ven do.

A meu ver, com toda a sin ce ri da de, está na hora
de ba i xar a taxa de ju ros. Está. La men ta vel men te, não 
dá para di zer aqui: “Co pom, ba i xe a taxa de ju ros!”,
por que o Co pom é o Pre si den te do Ban co Cen tral, e o 
Pre si den te do Ban co Cen tral é o Lula. Não dá para di -
zer: “Con se lho Mo ne tá rio, ba i xe a taxa de ju ros!”, por -
que o Con se lho Mo ne tá rio é o Mi nis tro da Fa zen da, e
o Mi nis tro da Fa zen da é o Lula. Se hou ves se um ór -
gão téc ni co com pos to por pes so as que de ba tes sem,
ana li sas sem, fa las sem aqui, fa las sem lá, que fa las se
o se nhor da fun da ção tal, se hou ves se um de ba te e,
do re sul ta do des se de ba te, uma so lu ção, tudo bem.
Mas não há. O que há é a pa la vra do Pre si den te do
Ban co Cen tral, que, cá para nós, não é uma pa la vra,

com todo o res pe i to, mu i to bem re ce bi da por nós, e a
pa la vra do Mi nis tro da Fa zen da, que é um ho mem
res pe i tá vel.

Cre io que vão ba i xar a taxa de ju ros. Não falo
mais por que acho que fa lar de ma is ter mi na atra pa-
lhan do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
com pra zer V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Pe dro Si mon, es tou de acor do com V. Exª de que
é che ga do o mo men to de uma re du ção mo de ra da e
res pon sá vel da taxa de ju ros. V. Exª as si na lou que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fez al gu mas
al te ra ções, pri me i ro, no Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal, di mi nu in do-o para ape nas três mem bros: hoje, o
Mi nis tro da Fa zen da, o Mi nis tro do Pla ne ja men to e o
Pre si den te do Ban co Cen tral. Em 20 de ju nho de
1996, foi ins ti tu í do o Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria,
com o ob je ti vo de es ta be le cer as di re tri zes de po lí ti ca
mo ne tá ria e de fi nir a taxa de ju ros. Se me per mi tem V.
Exªs, até em co o pe ra ção, por que se fala mu i to em
Co pom e cre io que se ria di dá ti co para os que es tão
nos ou vin do que re cor de mos o que seja o Co pom. Ele 
é com pos to pe los mem bros da Di re to ria Co le gi a da do 
Ban co Cen tral do Bra sil, com di re i to a voto, sen do
pre si di do pelo Pre si den te do Ban co Cen tral, que tem
o voto de qua li da de. Tam bém in te gram o Co pom os
che fes do De par ta men to Eco nô mi co, do De par ta-
men to de Ope ra ções das Re ser vas Inter na ci o na is, do 
De par ta men to de Ope ra ções Ban cá ri as e de Sis te ma
de Pa ga men tos, do De par ta men to de Ope ra ções do
Mer ca do Aber to e do De par ta men to de Estu dos e
Pes qui sas. Esses Che fes de De par ta men tos do Ban -
co Cen tral, ou seus even tu a is subs ti tu tos, par ti ci pam
ape nas do pri me i ro dia de re u niões – que será ama -
nhã –, sem di re i to a voto. Inte gram ain da a pri me i ra
ses são de tra ba lhos dois Con sul to res e o Se cre tá rio
Exe cu ti vo da Di re to ria, o Co or de na dor do Gru po de
Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal, o Asses sor de Impren sa
e, sem pre que ne ces sá rio, ou tros Che fes de De par ta-
men to, to dos do Ban co Cen tral. Ora, é no se gun do dia 
que eles de ci dem a res pe i to. Há algo in te res san te,
pre za do Se na dor Pe dro Si mon: oito dias após cada
re u nião do Co pom, é di vul ga do o do cu men to “No tas
da Re u nião do Co pom”, uma ata, na pá gi na do Ban co
Cen tral na Inter net e aos jor na lis tas atra vés da
Asses so ria de Impren sa, para jus ta men te se dar
trans pa rên cia àqui lo que foi dis cu ti do. Ora, o que ava -
lio que po de ría mos ter como ma i or pro gres so no sen -
ti do da trans pa rên cia so bre o que vai ocor rer, pre za do
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Se na dor Pe dro Si mon? V. Exª e qua se to dos os ora -
do res do dia têm, hoje e nas úl ti mas se ma nas, opi na-
do so bre isso. To dos que rem sa ber qua is são os fa to-
res, os ele men tos, os ra ci o cí ni os con si de ra dos pe los
di re to res do Ban co Cen tral para a to ma da des sa de -
ci são tão im por tan te. A su ges tão que te nho for mu la-
do, Se na dor Pe dro Si mon, é que se pos sa – a TV Se -
na do, ou a Ra di o brás, ou a NBR – gra var essa re u-
nião para que, se não ao vivo, no dia se guin te ou 48
ho ras de po is – o que o Mi nis tro da Fa zen da con si de-
rar ade qua do –, a re fle xão, o ra ci o cí nio dos di re to res
do Ban co Cen tral se tor ne trans pa ren te, por que, afi -
nal de con tas, as de ci sões to ma das afe ta rão a vida
de 175 mi lhões de bra si le i ros. Era isso que gos ta ria
de trans mi tir como uma su ges tão que pos sa até ser
ob je to de pro je to de lei; mas po de ria ser uma de ci são
ad mi nis tra ti va do Mi nis tro da Fa zen da e da Di re ção
do Ban co Cen tral.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Digo,
com toda a sin ce ri da de, Se na dor Edu ar do Su plicy,
que um Go ver no de mo crá ti co como o do Pre si den te
Lula não pode ace i tar uma de ci são ab sur da to ma da
pelo ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que
trans for mou o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – em
que ha via gen te de ma is: to dos os Mi nis tros pra ti ca-
men te fa zi am par te; cer ca de 40 re pre sen tan tes, até a 
CUT e a CGT fa zi am par te – em três pes so as, que, na 
ver da de, são duas: o Mi nis tro da Fa zen da e o Mi nis tro
do Pla ne ja men to, pois o Pre si den te do Ban co Cen tral
é su bal ter no a um dos dois; numa hora está com a Fa -
zen da, na ou tra, com o Pla ne ja men to. O Co pom,
como foi dito, é for ma do pe los mem bros di re to res do
Ban co. Cre io que isso deve mu dar.

Ou tro as sun to que me traz à tri bu na é a ida do
Pre si den te Lula aos Esta dos Uni dos e ao Pa ra guai.
Dá-se mu i ta im por tân cia à ida do Pre si den te Lula ao
Pa ra guai por que foi mu i to bo ni ta a par ti ci pa ção do
Bra sil, com gran de za e es pí ri to pú bli co, na ele i ção da
Argen ti na. Não hou ve in tro mis são. Na ver da de, o Pre -
si den te Kir chner veio ao Bra sil na vés pe ra da ele i ção
e fez ques tão de mos trar que a sua ele i ção sig ni fi ca-
ria a con ti nu a ção do Mer co sul. Sua ele i ção se ria o
tér mi no da re la ção car nal dos Esta dos Uni dos com a
Argen ti na. Foi um tre cho pe sa do, duro, mas ou sa do.

O ex-Pre si den te Car los Me nem foi mu i to in jus to
com o Bra sil, mu i to in jus to com o Mer co sul e mu i to
ser vi çal com os ame ri ca nos. Ga nhou, como res pos ta,
o es tra go que fez na eco no mia ar gen ti na e a re pul sa
que teve de seu País. Te mos a obri ga ção de dar for ça
ao Pre si den te Kir chner e de apro ve i tar este mo men to
im por tan te da eco no mia que es ta mos vi ven do, com
os dois no vos Pre si den tes – acho que é a pri me i ra re -

u nião do Mer co sul com o Pre si den te Lula e o Pre si-
den te Kir chner, mais Uru guai e Pa ra guai – para es ta-
be le cer mos nor mas mais con cre tas, ob je ti vas e po si-
ti vas com re la ção ao Mer co sul. Sou da que les apa i xo-
na dos pelo Mer co sul e acho que hoje mais do que on -
tem ele é im por tan te.

O Pre si den te Lula está indo aos Esta dos Uni dos
fa lar com o Pre si den te Bush. Fui um dos pri me i ros
que dis se ram, e re pi to, que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, na Pre si dên cia da Re pú bli ca, era
um en can ta dor de ser pen tes por que não vi nin guém
que fos se fa lar com S. Exª, no Pa lá cio do Pla nal to, e
não sa ís se apa i xo na do. De po is per gun tá va mos:
como foi? E as pes so as sem pre di zi am: “Gos tei”.
Mes mo o Pre si den te não ten do dito nada da qui lo que
elas es pe ra vam ou vir. Mas sem pre gos ta vam e di zi am
que o Pre si den te ti nha fa la do mu i to bem, uma bar ba-
ri da de. O Pre si den te Bush não é um en can ta dor de
ser pen tes, mas tem ar gu men tos de for ça, pres são e
co a ção de tal or dem que, na ver da de, quem che ga ali
é le va do pelo te mor e medo. Não me lem bro, na his tó-
ria, de um ins tan te como este que es ta mos vi ven do,
em que dois lí de res mun di a is – o Pre si den te ame ri ca-
no e o Pri me i ro Mi nis tro da Ingla ter ra – es ti ves sem
tão hu mi lha dos por men ti rem, como men ti ram, des-
ca ra da men te, ao Con gres so dos Esta dos Uni dos, ao
da Ingla ter ra e ao mun do todo. A im pren sa ame ri ca na
e a in gle sa es tão co bran do isso. O Con gres so ame ri-
ca no está or ga ni zan do co mis sões in ter nas, co bran do
do Pre si den te Bush ex pli ca ção das men ti ras usa das.
O mes mo está ocor ren do na Ingla ter ra. O re pre sen-
tan te ame ri ca no, o Sub se cre tá rio de Esta do, lá no
Ori en te Mé dio, de cla rou com to das as le tras que, na
ver da de, não ti nham pro va ne nhu ma da exis tên cia de
ar mas de des tru i ção em mas sa no Ira que, mas esse
era o ar gu men to que con ven cia o mun do e, como
que ri am en trar, usa ram esse ar gu men to. Nin guém
ace i ta ria o ar gu men to de que que ri am o pe tró leo.

O que está acon te cen do no Ira que é mu i to sé rio.
Não en ten do por que o Con se lho da ONU não se re ú-
ne mais. Os Esta dos Uni dos er ra ram e não cum pri-
ram as de ter mi na ções do Con se lho. Se ain da exis te,
o Con se lho da ONU deve re u nir-se e di zer aos ame ri-
ca nos e aos in gle ses que eles ga nha ram, mas po dem
sair e a ONU man da rá uma tro pa com pos ta por tan tos
ame ri ca nos, tan tos in gle ses, tan tos fran ce ses, tan tos
es pa nhóis, tan tos ale mães, para que a ocu pa ção seja 
fe i ta pela ONU. Não há mo ti vo para os ame ri ca nos es -
ta rem lá den tro. Se fos se uma guer ra, como a da Ale -
ma nha e da Itá lia – nas guer ras de ocu pa ções mor re-
ram mi lhões –, tudo bem; mas foi fe i to um mas sa cre.
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Se ria nor mal que a ONU es ti ves se lá, co or de nan do
as ações. 

Ven ci do o Ira que, Bush olha para a Alca e cha -
ma o Pre si den te Lula para con ver sar. Lula tem sido
alvo de elo gi os, os qua is con si de ro exa ge ra dos, do
Con se lho Mo ne tá rio, do Pre si den te do Ban co Mun di-
al e de re pre sen tan tes do Go ver no ame ri ca no, que de 
di zem sur pre sos e im pres si o na dos por que aqui está
tudo mu i to bom, que o Bra sil está ven cen do as di fi cul-
da des. Tudo bem, mas que o Pre si den te Lula meça as
pa la vras que dirá ao Sr. Bush com re la ção à Alça. Re -
pi to que ele meça as pa la vras e, na dú vi da, não fale.
Se ti ver de fa lar, diga que an tes con sul ta rá sua gen te.
Assu mir com pro mis so com re la ção à Alça – Deus me
li vre! – é a pior co i sa que Lula pode fa zer.

Uma lí der in te lec tu al ame ri ca na fez uma aná li se
in te res san te do ame ri ca no com re la ção à Alca, para
nos mos trar que o nos so ca mi nho se cha ma con so li-
da ção do Mer co sul. Te mos de con so li dar o Mer co sul
– está cla ro que o ame ri ca no não quer su pre ma cia,
quer diá lo go e en ten di men to –, ten do a gran de za de
tra zer para o Mer co sul os de ma is pa í ses da Amé ri ca,
prin ci pal men te os da Amé ri ca do Sul. O Mer co sul tem 
pra ti ca men te tudo de que pre ci sa: pe tró leo, gás, ali -
men to, água. Tem tudo que é ne ces sá rio para vi ver,
não pre ci sa im por tar nada, mas não tem li de ran ça po -
lí ti ca no sen ti do de se im por. O que não exis te é li de-
ran ça po lí ti ca no sen ti do de se im por, fa zer exi gên ci-
as, afas tar o co lo ni a lis mo. Pa re ce que es ta mos fa da-
dos a sair de um co lo ni a lis mo para o ou tro. Sa í mos do 
co lo ni a lis mo por tu guês e do es pa nhol para o co lo ni a-
lis mo bri tâ ni co e o ame ri ca no. Esta mos em si tu a ção
su bal ter na, com medo de im por as nos sas idéi as, de
fa lar de igual para igual.

A Eu ro pa fez isso. O gran de mi la gre do fi nal do
sé cu lo pas sa do foi o res sur gi men to da Eu ro pa, ar ra-
sa da por duas guer ras mun di a is, di vi di da e es fa ce la-
da. Qu an do se ima gi na va que ela es ta va de sa pa re-
cen do, quan do só se fa la va em Esta dos Uni dos, Rús -
sia, Chi na e Ja pão, de re pen te, apa re ce ram os “Esta -
dos Uni dos da Eu ro pa”, uni dos, uni fi ca dos, for tes
como uma gran de na ção. Esque ce ram as guer ras, as
ra i vas, as mor tes, es que ce ram tudo o que so fre ram
para se uni rem em um só Par la men to e ter uma mo e-
da só. Hoje a Eu ro pa é um gran de exem plo para nós.

Por que a Amé ri ca La ti na não pode che gar lá?
Não te mos guer ra, ódio ou con quis ta e tam bém não
te mos ran co res. So mos po bres, mas te mos hon ra. Te -
mos o ne ces sá rio para vi ver, co mer, tra ba lhar, de sen-
vol ver e pro gre dir.

Va mos fa zer do Mer co sul um gran de mer ca do e
com ele va mos di a lo gar com a Alca, com o Mer ca do

Co mum Eu ro peu, com a Chi na – nos so gran de mer -
ca do hoje – e com o Ja pão.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª per mi te-me um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer ouço V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Pe dro Si mon, o dis cur so de V. Exª está car re ga-
do de ra zão, como, aliás, os pro nun ci a men tos de V.
Exª cos tu mam ser. To da via é im por tan te di zer à opi -
nião pú bli ca, ao Bra sil, que o Pre si den te Lula não po -
de rá ace i tar ou as su mir ne nhum com pro mis so em re -
la ção à Alca sem con sul tar não so men te o povo bra si-
le i ro, mas tam bém os só ci os do Bra sil no Mer co sul. O
Pre si den te Lula – te nho ab so lu ta cer te za – não des -
cum pri rá os com pro mis sos que as su miu com o Pre si-
den te Nés tor Kir chner, da Argen ti na, com o Pre si den-
te do Uru guai e o do Pa ra guai; não des cum pri rá os
com pro mis sos que as su miu com a Amé ri ca do Sul,
de modo ge ral, por que já de cla rou seu pro pó si to de
não so men te con so li dar, mas tam bém am pli ar o Mer -
co sul. E o Mer co sul terá de di a lo gar com os de ma is
pa í ses e as po tên ci as mun di a is. V. Exª tem toda ra zão.
Eu não acre di to que o Pre si den te Lula pos sa as su mir
com pro mis sos com a Alca; não o fará, não é do seu
ca rá ter o des cum pri men to de com pro mis so. Sa be-
mos que pres sões exis tem, são mu i to for tes, mas o
Bra sil tem di men são e o nos so Lí der tem ca rá ter para
re sis tir. Cum pri men to V. Exª pelo opor tu nís si mo pro -
nun ci a men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra -
de ço-lhe o apar te, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Vou en cer rar para cum prir o tem po.
O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na-

dor Pe dro Si mon, eu sei que o tem po está fin dan do,
mas per mi ta-me...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor Pe -
dro Si mon, es ta mos es que cen do o tem po. O País todo
está a es cu tá-lo. O pro nun ci a men to de V. Exª nos en ri-
que ce. Apren de mos mu i to. Esse é o PMDB que não
pode ser sim ples men te a base do Go ver no, pre ci sa ser
a luz, aqui lo que V. Exª apren deu com Cris to “sou a luz,
o ca mi nho e a ver da de”. V. Exª sim bo li za isso no PMDB.
A ver da de é que exis te um Re gi men to, e nós não po de-
mos es que cer o nos so com pa nhe i ro Ga ri bal di Alves,
ins cri to, que como eu, sou seu li de ra do.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Sr. Pre -
si den te, até para co la bo rar com a Mesa, eu se rei mais 
bre ve do que pre ten dia. Entre tan to, ao ou vir as pon -
de ra ções can den tes, opor tu nas e apro pri a das do
emi nen te Se na dor Pe dro Si mon a res pe i to da im por-
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tân cia do for ta le ci men to do Mer co sul, não po de ria de -
i xar de di zer que con cor do com S. Exª. É im por tan te,
re al men te, nós con so li dar mos de fi ni ti va men te o Mer -
co sul e, como S. Exª dis se, con vi dar os de ma is pa í ses
da Amé ri ca La ti na a in te grar esse que deve ser, efe ti-
va men te, o nos so mer ca do, que tem ob je ti vos co-
muns e ra zões de so bra para se trans for mar em um
mer ca do mu i to im por tan te. Aí, sim, pro ce der, de for -
ma ar ti cu la da, às ne go ci a ções que essa re gião rica e
im por tan te que in te gra mos pode fa zer com as de ma is
re giões do mun do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do a V. Exª. 

Encer ro, Sr. Pre si den te, ape nas di zen do: que
bom se o Lula, de re pen te, em um aces so de gran de-
za e de hu mil da de, dis ses se “Pre si den te Bush, eu me 
atre vo a fa lar em nome da Amé ri ca La ti na. Essa Amé -
ri ca so fri da, in jus ti ça da, amar gu ra da, mas com pos ta
de ame ri ca nos como V. Exª. Va mos dar uma olha da
para ela, Pre si den te.” O Bra sil está dis pos to a es ta be-
le cer uma fór mu la. Já dis se ram: “A Amé ri ca para os
ame ri ca nos”; po lí ti cas para o Pro gres so, do Pre si den-
te Ken nedy. Qu an tas po lí ti cas fo ram es ta be le ci das
para o Bra sil e para a Amé ri ca La ti na, e ne nhu ma foi
apli ca da! Qu an do o ame ri ca no quis, fez.

O Pla no Mars hall foi fan tás ti co para sal var a Ale -
ma nha. Fa ça mos um pla no para a Amé ri ca La ti na,
Pe si den te.

Pre si den te Bush, olhe mos para a Amé ri ca La ti-
na, dan do uma chan ce para essa gen te, que não pre -
ci sa de es mo la; pre ci sa de uma opor tu ni da de para
ser gen te.

Eu acre di to que é o gran de mo men to de o Pre si-
den te bra si le i ro se im por ao res pe i to do Bra sil e ao
apla u so de toda a Amé ri ca.

Obri ga do pelo ca ri nho de V. Exª, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, do Rio
Gran de do Nor te. V. Exª dis põe do pra zo até o fi nal da
ses são.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
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 Mão San ta, Srªs e Srs. 
Se na do res, ve nho hoje a esta tri bu na para, em pri me-
i ro lu gar, di zer que, se o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que era o en can ta dor de ser pen tes do Pa lá cio do Pla -
nal to, o Se na dor Pe dro Si mon é o en can ta dor de ser -
pen tes do Se na do Fe de ral.

Esta va eu on tem, no Rio Gran de do Nor te,
quan do as fo gue i ras co me çam a se acen der, den tro
da tra di ção ju ni na, e en con trei ou tras la ba re das, por -

que in fe liz men te não ape nas as fo gue i ras de São
João es ta vam ace sas. Esta va ace sa tam bém a cri se
de um se tor im por tan te para o meu Esta do, para a Pa -
ra í ba e acre di to que tam bém para o Ce a rá. Tra ta-se
do se tor ce râ mi co, gran de em pre ga dor de
mão-de-obra.

Ve nho a esta tri bu na fa lar so bre a gra ve cri se do
se tor ce ra mis ta do nos so Vale do Açu, o Se ri dó e as
ci da des de Pa re lhas e de San ta na do Se ri dó, onde
es ti ve on tem com o Pre fe i to Anto nio Pe tro ní lio, com o
Vice-Pre fe i to Bao e com o Pre fe i to Hud son. Ontem,
es ti ve em Açu com o Pre fe i to Ro nal do So a res. Na ver -
da de, essa cri se, que de cor re prin ci pal men te do ma -
ras mo atu al da cons tru ção ci vil, já le vou ao fe cha men-
to de dez ce râ mi cas, den tre as 28 ins ta la das so men te
no Mu ni cí pio de Pa re lhas, de sem pre gan do cen te nas
e cen te nas de tra ba lha do res di re tos, con for me tam-
bém no ti cia – além do meu de po i men to – o jor nal Diá-
rio de Na tal. O jor nal O Poti tam bém trou xe on tem
uma ma té ria a res pe i to des sa cri se. Te nho em mão
um do cu men to en vi a do pelo sin di ca to da ca te go ria, o
Sin di ce râ mi ca, que faz um re gis tro: em vez de dez, já
são doze ce râ mi cas fe cha das.

Sr. Pre si den te, es ta mos fa lan do aqui em alta de
taxa de ju ros. Na tu ral men te, as nos sas pe que nas ce -
râ mi cas não de pen dem so men te da de ci são do Co -
pom ama nhã, mas de pen dem de uma li nha de cré di to
que pos sa dis po ni bi li zar ca pi tal de giro que para es -
ses pe que nos em pre sá ri os, ver da de i ros he róis que
so bre vi vem no meio do semi-ári do, pos sam ofe re cer
em pre gos.

O Go ver no, por ou tro lado, pre ci sa abrir, os pro -
gra mas ha bi ta ci o na is pre ci sam fun ci o nar. Já se anun -
ci ou aqui que o Go ver no Fe de ral cons tru i ria mi lha res
de ca sas, mas até ago ra isso não foi co lo ca do em prá -
ti ca, e o cer to é que a Ca i xa Eco nô mi ca ain da não
ace le rou esse pro gra ma.

Além dis so, Sr. Pre si den te, Srª Se na do ra Iris de
Ara ú jo, Srs. Se na do res, o se tor é tam bém fra gi li za do
pela fon te ener gé ti ca uti li za da. Para pro du zir te lhas, ti -
jo los, cas qui lhos, que i ma-se le nha. Tra ta-se de com-
bus tí vel caro, cujo con su mo afe ta, além dis so, o meio
am bi en te. Se gun do o Sin di ce râ mi ca, pre si di do pelo Sr. 
Ter ce i ro Melo, a ati vi da de de vas ta anu al men te o equi -
va len te a 38 mil hec ta res, quan do te mos, a uma dis tân-
cia ra zo a vel men te cur ta, a pro du ção oci o sa de gás na -
tu ral de Gu a ma ré.Bas ta ria um ga so du to, li gan do Gu a-
ma ré a Pa re lhas, pas san do pelo Vale do Açu, para re -
sol ver, de fi ni ti va men te, o pro ble ma. Tal so lu ção be ne fi-
ci a ria igual men te, como já dis se, o Vale do Açu, tam -
bém ele pro du tor de ce râ mi ca, igual men te o Se ri dó, o
qual po de ria es ten der-se até o vi zi nho Esta do da Pa ra-
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í ba. Ocor re que a Pe tro brás não se dis põe a ins ta lar o
duto, pelo seu alto cus to e ba i xa pers pec ti va de re tor no
de ca pi ta is. Diga-se de pas sa gem que, quan do Go ver-
na dor, es ti ve na Pe tro brás, e os seus di re to res até se
mos tra ram dis pos tos a in ves tir nes se ga so du to. Estou,
por tan to, aler tan do para o pro ble ma so ci al.

No va men te, de ve rei ser eu um da que les Se na-
do res que já vi e ram aqui di zer que o pro ble ma so ci al
pre ci sa ser vis to além da que les pa râ me tros eco nô mi-
cos que pro por ci o nam aos em pre sá ri os a ren ta bi li da-
de fi nan ce i ra. Um se tor ce râ mi co for te será al ter na ti-
va para mu i tos agri cul to res que ve nham, no fu tu ro,
en fren tar a frus tra ção de sa fra.

Qu e ro fa zer um ape lo à Mi nis tra do Meio Ambi -
en te, Ma ri na Sil va, a fim de bus car mos para esse pro -
ble ma uma so lu ção in te gra da, que seja ao mes mo
tem po eco nô mi ca e eco ló gi ca.

Acre di to que o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al po de rá con cor rer com o
apor te de re cur sos para fi nan ci ar a im plan ta ção do
pólo. Qu e ro crer que ha ve rá so lu ções tec ni ca men te
boas, com di fe ren tes cus tos fi nan ce i ros para ven cer-
mos esse de sa fio.

Sr. Pre si den te, ou tro pas so na bus ca de uma so -
lu ção para o pro ble ma se ria a pro fis si o na li za ção do
se tor, pela im plan ta ção de cur sos e pa dro ni za ção de
pro ces sos téc ni cos e in dus tri a is. Ao Se nai e ao Se-
brae de ve rá ser dada a opor tu ni da de de se pro nun ci-
ar so bre o pre sen te as sun to.

De uma co i sa es te ja mos to dos cer tos, ab so lu ta-
men te con ven ci dos: uma cri se emer gen ci al como
essa, que atin ge pe que nos Mu ni cí pi os do Rio Gran de
do Nor te, pa re ce ser, en tre tan tos pro ble mas que o
Bra sil vive, uma cri se sem sig ni fi ca ção. Po rém, nós,
que re pre sen ta mos nes ta Casa os nos sos Esta dos,
de ve mos es tar ab so lu ta men te con ven ci dos, nes te fim 
de tar de no Se na do Fe de ral, de que é pre ci so dar a
es sas cri ses a ver da de i ra di men são.

Os Se na do res Pe dro Si mon, Ro ber to Sa tur ni no,
Val dir Ra upp, Mão San ta, Pa pa léo Paes e Edu ar do
Su plicy tra zem um re tra to da eco no mia, das cri ses e
das po ten ci a li da des dos seus Esta dos. Eu não gos to,
ab so lu ta men te – per ce bo que o tem po já está se es -
go tan do –, de as so mar à tri bu na para te cer la mú ri as.
O Nor des te é tão mal vis to, tão in com pre en di do, tão
in jus ti ça do, tão es tig ma ti za do, por que, du ran te mu i to
tem po, ape nas se fa lou so lu çan do e cho ran do a res -
pe i to da si tu a ção da re gião. Por tan to, não que ro di -
zer, de modo ne nhum, que es ta mos no va men te pe -
din do ao Go ver no Fe de ral di nhe i ro a fun do per di do
para re sol ver essa cri se. Ape nas in for ma mos que
exis te uma ati vi da de eco nô mi ca em duas re giões do

Rio Gran de do Nor te que, se fo rem de vi da men te apo -
i a das, po de rão re pre sen tar uma so lu ção para que
não se so lu ce mais.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-

cia agra de ce a pre sen ça de to dos.
Eu gos ta ria de en cer rar essa ses são, fa zen do

mi nhas as pa la vras des ta Casa em ho me na gem ao
Se na dor Pe dro Si mon. A sín te se da obra e a men sa-
gem para o mo men to atu al do Bra sil.

O Se na dor Pe dro Si mon de i xou es cri to que a
luta con tra os ju ros não era de ma go gia de can di da to.
Em se tem bro de 1942, Alber to Pas qua li ni, no Se na-
do, já afir ma va – aten tai bem; é bom que o PT, que
está no Go ver no, apren da com essa ma ni fes ta ção –,
em 1942, ano em que nas ci, Alber to Pas qua li ni de cla-
ma va nes ta Casa, e o Se na dor Pe dro Si mon es cre veu
para a pos te ri da de, para ser a luz do mo men to atu al:
“A Na ção só se li ber ta rá da ser vi dão eco nô mi ca no
dia em que fo rem re du zi das as ta xas de ju ros, por que,
nes se dia, o tra ba lho va le rá mais do que o di nhe i ro, a
ini ci a ti va com pen sa rá mais do que a co mo di da de. E
ha ven do mais tra ba lho e mais ini ci a ti va, ha ve rá ma i or
pro du ção e, con se qüen te men te, ma i or ri que za e ma i-
or soma de bem-es tar”. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 454, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no, a tra mi ta ção em con jun to do Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 20, de 2003, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nos 185, de 2002, e 210, de 2000, por ver sa rem
so bre a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 2003. – Anto-
nio Car los Ma ga lhães.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í-
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, “c”,
8, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu, no dia 13 do
cor ren te, o Avi so nº 27, de 2003–CN (nº
1.051-SGS-TCU/2003, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do Re la tó rio e Pa re ce-
res Pré vi os so bre as Con tas do Go ver no da Re pú bli-
ca, re la ti vas ao exer cí cio de 2002, apro va dos pelo Tri-
bu nal de Con tas da União na Ses são Extra or di ná ria
re a li za da no dia 12 do cor ren te, re fe ren te às con tas
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do Po der Exe cu ti vo, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do
Se na do Fe de ral, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, da Jus ti ça Fe de ral, da Jus -
ti ça Tra ba lhis ta, da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça Mi li tar,
do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
e do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-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 da ma té ria:

a) até 26-8-2003 (40 dias) para apre-
sen ta ção, na Co mis são, do re la tó rio e dos
pro je tos de de cre to le gis la ti vo, a par tir do re -
ce bi men to do pa re cer pré vio;

b) até 10-09-2003 (15 dias) para apre-
sen ta ção de emen das ao re la tó rio e aos
pro je tos apre sen ta dos, a par tir do tér mi no
do pra zo an te ri or;

c) até 25-9-2003 (15 dias) para apre-
sen ta ção do pa re cer do Re la tor às emen das
apre sen ta das ao re la tó rio e aos pro je tos de
de cre to le gis la ti vo, a par tir do tér mi no do
pra zo an te ri or;

d) até 2-10-2003 (7 dias) para dis cus-
são e vo ta ção do pa re cer do Re la tor, a par -
tir do tér mi no do pra zo an te ri or;

e) até 7-10-2003 (5 dias) a par tir do
tér mi no da vo ta ção do pa re cer da Co mis-
são, para en ca mi nha men to à Mesa do Con -
gres so Na ci o nal;

f) até 10-10-2003 (3 dias) para sis te ma-
ti za ção das de ci sões do Ple ná rio do Con gres-
so Na ci o nal e ge ra ção da re da ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O Se na-
dor Te o tô nio Vi le la Fi lho 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. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.

Sem re gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, nes se Se ma na Inter na ci o nal do Meio 
Ambi en te, em que mais se cos tu ma lem brar a ex ten-
são da de vas ta ção e da de pre da ção dos ecos sis te-
mas, pre fi ro sa u dar a es pe ran ça de ini ci a ti vas para
sua pre ser va ção, pois afi nal o que me move é a cer te-
za de que não bas ta pre ser var o pou co que te mos,
mas re cons ti tu ir o mu i to que per de mos. Sa ú do ini ci a-
ti vas como a do Insti tu to para a Pre ser va ção da Mata
Atlân ti ca, uma or ga ni za ção cri a da por em pre sá ri os e
am bi en ta lis tas, a ma i o ria de Ala go as, para pre ser var
o que ain da res ta de um dos bi o mas mais ri cos do pla -

ne ta e, ao mes mo tem po, dos mais ame a ça dos em to -
dos os tem pos.

O IPMA já de sen vol veu pro je tos de re ser vas
par ti cu la res do pa tri mô nio na tu ral para mais de 10 mil 
hec ta res de mata atlân ti ca, a ma i o ria  si tu a da em ter -
ras de usi nas de açú car de Ala go as, al gu mas lo ca li-
za das tam bém no Rio Gran de do Nor te e em Per nam-
bu co. Ou tros tan tos pro je tos es tão se en ca mi nhan do
ao IBAMA, en tre os qua is se des ta cam a Re ser va de
Sal va dor Lyra, com 1.631 hec ta res em ter ras da Usi -
na Ma ri tu ba, em Ala go as, e a Re ser va de San ta Isa -
bel, com mil hec ta res, em ter ras da Usi na Por to Rico,
no mes mo es ta do. Re pre sen tam, no con jun to, mais
que a ga ran tia hi po te ca da da pre ser va ção des ses 10
mil hec ta res: cons ti tu em se men tes que por cer to ger -
mi na rão mul ti pli ca das para plan tar a cons ciên cia de
que só a con vi vên cia har mô ni ca com to dos os ecos -
sis te mas ga ran ti rá a nos sos fi lhos a vida que eles es -
pe ram no am bi en te que eles exi gem.

Não fal ta rá quem diga que ain da é pou co, é mu i-
to pou co, es gri min do nú me ros de uma de vas ta ção
per tur ba do ra. A Mata Atlân ti ca, que, por sua im por-
tân cia, foi con si de ra da re ser va da bi os fe ra e pro cla-
ma da pa tri mô nio da hu ma ni da de, foi re du zi da a me -
nos de 8% de sua co ber tu ra ori gi nal, que se es ten de
do Rio Gran de do Nor te ao Rio Gran de do Sul. Pior
ain da: no Nor des te, aci ma do Rio São Fran cis co, es -
ca pa ram hoje me nos de 2% da flo res ta na ti va.

Nos úl ti mos onze anos, se gun do da dos que os
jor na is re gis tram, fo ram de vas ta dos 10 mil qui lô me-
tros qua dra dos de mata atlân ti ca, o equi va len te a um
cam po de fu te bol a cada qua tro mi nu tos. Ne nhum ou -
tro bi o ma em todo o mun do tem re sis ti do a tan tos
aten ta dos.

Essa con jun tu ra de de vas ta ção tor na mais im-
por tan te e sig ni fi ca ti va a cons ti tu i ção do Insti tu to de
Pre ser va ção da Mata Atlân ti ca, que se de di ca à con-
ser va ção e re cu pe ra ção des se ecos sis te ma, a par tir
da cri a ção de re ser vas par ti cu la res, de re flo res ta men-
to e de edu ca ção am bi en tal. O IPMA é  um avan ço tan -
to mais ex pres si vo não ape nas pelo en ga ja men to de
em pre sá ri os e am bi en ta lis tas nes sa luta em de fe sa da
Mata Atlân ti ca, mas até pela vi são que os nor te ia, de
que pre ser va ção não se faz ape nas com le gis la ção ou
po li ci a men to, mas com a par ti ci pa ção das co mu ni da-
des lo ca is e com seu en vol vi men to em pro je tos de me -
lho ria da qua li da de de vida, de ge ra ção de ren da e de
con ser va ção dos re cur sos na tu ra is.

O IPMA, por exem plo, faz edu ca ção am bi en tal
des de o ano pas sa do, quan do o Insti tu to co me çou a
pro mo ver se mi ná ri os de per cep ção am bi en tal, para a
for ma ção de pro fes so res das es co las da re gião. As
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au las são mi nis tra das na pró pria mata, onde os pro -
fes so res co nhe cem os di ver sos ecos sis te mas e sua
bi o di ver si da de. Vin te e uma usi nas do Rio Gran de do
Nor te, de Per nam bu co e, so bre tu do, de Ala go as já re -
a li za ram es ses se mi ná ri os de per cep ção am bi en tal,
ca pa ci tan do 500 pro fes so res de 120 es co las pú bli-
cas. E para que todo mun do pos sa apren der a co nhe-
cer e a gos tar da Mata Atlân ti ca, o Insti tu to está in clu-
si ve cri an do um Cen tro de Vi si ta ção, para le var alu-
nos, pro fes so res, co mu ni da des e tu ris tas a co nhe ce-
rem o bi o ma tal vez mais ame a ça do en tre os prin ci pa-
is ecos sis te mas.

Até o pró xi mo ano, as usi nas só ci as do Insti tu to
da Mata Atlân ti ca es ta rão plan tan do 1 mi lhão e meio
de mu das em suas áre as de re com po si ção flo res tal.
Foi cri a do, para tan to, no mu ni cí pio ala go a no de Ca ju-
e i ro, um Cen tro de Pro du ção de Mu das, com ca pa ci-
da de para 1 mi lhão de mu das de 65 es pé ci es di fe ren-
tes, a cada ano — hoje um dos ma i o res cen tros de
mu das na ti vas do Bra sil. Os pri me i ros re sul ta dos já se 
fa zem sen tir.

O Pro gra ma de Re com po si ção Flo res tal Na tu-
ral, por exem plo, tam bém ex pe ri men ta do numa área
de 150 hec ta res no mu ni cí pio ala go a no de Ca ju e i ro,
co me ça a mos trar re sul ta dos: de po is de três anos do
iní cio de sua im plan ta ção, toda a área está em fran ca
re com po si ção, com o re a pa re ci men to de es pé ci es
ve ge ta is e o re tor no alen ta dor de di ver sas es pé ci es
de aves, ma mí fe ros e rép te is.

O re flo res ta men to que se pre ten de con tem pla-
rá, so bre tu do, as ma tas ci li a res, que vão me lho rar a
qua li da de dos rios, com be ne fí ci os para toda a fa u na
aquá ti ca. Re gis tre-se, a pro pó si to do cu i da do es pe ci-
al com os cur sos d’água da zona da Mata Atlân ti ca
que, já este ano, o IPMA está ini ci an do um pro gra ma
de iden ti fi ca ção e pro te ção de nas cen tes em to das as 
áre as das usi nas as so ci a das: as mar gens das bar ra-
gens cons tru í das para ir ri ga ção es tão sen do in clu si ve
re flo res ta das, de for ma a cri ar ver da de i ros san tuá ri os
na tu ra is para nos sa fa u na mais ca rac te rís ti ca.

Não fal ta rá quem lem bre que a agro in dús tria do
açú car co me teu equí vo cos his tó ri cos em re la ção ao
meio am bi en te. Nin guém des co nhe ce e to dos la men-
tam que mu i tas usi nas te nham jo ga do nos rios da
zona da mata o vi nho to de suas der nas. Tal prá ti ca,
fe liz men te, já pa re ce des sas co i sas que a an ti gui da de
se pul tou, pois o vi nho to, hoje, é um adu bo or gâ ni co
que ne nhu ma em pre sa se quer ad mi ti ria des per di çar.

Ape sar de toda a in com pre en são da opi nião pú -
bli ca para com a agro in dús tria do açú car nor des ti no,
re gis tre-se, por ques tão de jus ti ça, que foi a cul tu ra da 
cana-de-açú car a res pon sá vel di re ta pela con ser va-

ção do solo da zona da mata, ape sar da ín gre me to -
po gra fia mon ta nho sa da re gião. Os an te pas sa dos de
cana trou xe ram para a re gião não ape nas a gra mí nea
que aju da va a re ter o solo, mas tam bém téc ni cas fun -
da men ta is como a cur va de ní vel, sem a qual os so los
da zona da mata hoje es ta ri am tão ero di dos quan do
os do semi-ári do mais de vas ta do.

São ini ci a ti vas como essa de cri a ção do Insti tu-
to de Pre ser va ção da Mata Atlân ti ca, por par te de
em pre sá ri os e am bi en ta lis tas do Nor des te, so bre tu-
do do se tor açu ca re i ro de Ala go as, que nos trans mi-
tem a mais pro fun da es pe ran ça de uma con vi vên cia
de res pe i to e har mo nia com to dos os ecos sis te mas,
na sua pre ser va ção e em sua re cu pe ra ção. São li -
ções que usi ne i ros do Nor des te dão ao Bra sil. Mais
que isso, são se nhas de fu tu ro que nos sa ge ra ção
ga ran te com a hi po te ca de seu pró prio pa tri mô nio,
mas so bre tu do com o aval de sua pró pria cons ciên-
cia con ser va ci o nis ta.

Por oca sião das co me mo ra ções da Se ma na do
Meio Ambi en te, re gis tro, como to dos, e la men to,
como ra ros, os aten ta dos múl ti plos e con tí nu os que
se fa zem a nos sos ecos sis te mas; pre fi ro, no en tan to,
sa u dar a es pe ran ça de ini ci a ti vas para sua pre ser va-
ção. Por ini ci a ti vas como a do IPMA, acre di to, e acre -
di to com o mais vivo en tu si as mo, que é pos sí vel não
ape nas sal var ain da o pou co que te mos, mas é pos sí-
vel tam bém re cons ti tu ir o mu i to que per de mos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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 DE CONVERSÃO 

Nº 18, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co, do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de 2003, que dis-
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos

15688 Terça-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



– no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do
Cláu dio Ma grão (PPS-SP), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da ma té ria e da Emen da nº 8 e ina de qua-
ção das Emen das nºs 1 a 7 e 9 a 15; quan to ao mé ri to,
fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 15, apre sen ta das pe ran te aque la
Co mis são;

– sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor re vi-
sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de ad mis si bi li da de re le vân cia e ur gên cia, e ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e, quan to
ao mé ri to, pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são, e con trá rio às 
emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 19, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 19, de 2003, que al te ra a Lei n° 10.420,
de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as (dis -
põe so bre o Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga -
ran tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res vi ti-
ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas re giões que
es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117,
de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Be ne di to Lira (PPB-AL), 1º pro-
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 1 a 13 e 15 a 23 e ina de qua-
ção da Emen da nº 14; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e às Emen das n°s 4, 6, 13 a 23,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re-
ce; e pela re je i ção das Emen das n°s 1 a 3, 5, 7 a 12,
14 a 19, 21 e 22, apre sen ta das pe ran te aque la Co-
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re-
cer an te ri or, com al te ra ções que pro mo ve, e re je i tan-
do par ci al men te a Emen da n° 20.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 20, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 20, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.294,
de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri-
ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros,
be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen-
si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só-
ria nº 118, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Mi guel de Sou za (PL-RO), 1º pro -
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 3 a 13 e pela in ju ri di ci da de
das de nºs 1 e 2; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me -
di da Pro vi só ria e às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos
de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce e pela re -
je i ção das Emen das nºs 1 a 7, 9 a 11 e 13, apre sen ta-
das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re -
for mu lan do seu pa re cer an te ri or, com as al te ra ções
que pro mo ve.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da Pro vi só ria
nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi ten-
ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
José Ro cha (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só-
ria, e con trá rio às emen das apre sen ta das pe ran te
aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor:
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-

ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 32 
mi nu tos.)
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Ata da 79ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 17 de ju nho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney e Edu ar do Si que i ra Cam pos

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

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De-
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de –
Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa
He le na – He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris de Ara -
u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – João
Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Jor ge –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio –
Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co
Ma ci el – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes 
– Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo
Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i-
ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra
– Serys Slhes sa ren ko – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na
– Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 68 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, 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 128, DE 2003
(Nº 249/2003, 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, com o dis pos to no art. 18, in ci so
I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do
Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 
lº de ou tu bro de 1986. no art. 56, in ci so II, alí nea a, e
no art. 57, 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
Fran cis co So a res Alvim Neto, Mi nis tro de Se gun da
Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca da Cos ta Rica.

Os mé ri tos do Di plo ma ta Fran cis co So a res
Alvim Neto, 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, 1 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº 187/DP/ARC/G – MRE/APES

Bra sí lia, 6 de ju nho de 2001

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

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu-
bro de 1986, no art. 56, in ci so II, alí nea a, e no art. 57,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de l0 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 -
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ti na da à in di ca ção do Se nhor Fran cis co So a res Alvin
Neto, Mi nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to á Re pu bli ca da Cos ta Rica.

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 Di plo ma ta

Fran cis co So a res Alvim Neto, 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 Luiz Nu nes Amo-
rim.
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Avi so nº 592 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor

Se na dor Ro meu Tuma

Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral

Assun to: Indi ca ção de au to ri da de

Se nhor Pri me i ro-Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na
qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa o
nome do Se nhor Fran cis co So a res Alvim Neto, Mi -
nis tro de Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di plo-
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Cos ta
Rica.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

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

MENSAGEM Nº 129, DE 2003
(Nº 250/2003, 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, com o dis pos to no art. 56,
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. 57 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 Gil ber to Verg ne Sa bóia, Mi -

nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo-
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no dos Pa í ses
Ba i xos.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Gil ber to Verg ne
Sa bóia, 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, 11 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº 189/ARC DP/DSE/SGEX/G-MRE/APES

Bra sí lia, 9 de ju nho de 2003

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, 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. 
57, 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 Gil ber to
Verg ne Sa bóia, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no dos
Pa í ses Ba i xos.

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 Gil ber to Verg ne Sa bóia 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, – Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma-
rães Neto.
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Avi so nº 593-Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral

Assun to:Indi ca ção de au to ri da de.

Se nhor Pri me i ro-Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa, o nome do
Se nhor Gil ber to Verg ne Sa bóia, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i-
no dos Pa í ses Ba i xos.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

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

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 130, de 2003 (nº 251/2003, na ori gem), de 11 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei

de Con ver são nº 13, de 2003, que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção eco nô mi ca à Com -
pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co _ FRANAVE,
pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 109, de 2003,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.686, de 11 de 
ju nho de 2003.

PARECERES

PARECER Nº 687, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Ofí cio nº S/9, de 2002, (nº 392/02,
na ori gem), da Câ ma ra Mu ni ci pal de
Mauá (SP), en ca mi nhan do Re que ri men to
apro va do por aque la Casa le gis la ti va,
que so li ci ta ins ta u ra ção pelo Mi nis té rio
da Sa ú de de sin di cân cia para apu rar pos -
sí ve is ir re gu la ri da des na Se cre ta ria de
Sa ú de, no ta da men te no Hos pi tal das Clí -
ni cas Dr. Nar di ni, da que le Mu ni cí pio.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

A Câ ma ra Mu ni ci pal de Mauá, por meio do Ofí -
cio nº 392/02, de 7-3-2002, en ca mi nha à Pre si dên-
cia do Se na do Fe de ral, para ciên cia, o Re que ri men-
to nº 326/02, que so li ci ta ao Mi nis té rio da Sa ú de a
ins ta u ra ção de sin di cân cia para apu rar pos sí ve is ir -
re gu la ri da des na Se cre ta ria de Sa ú de, no ta da men te
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no Hos pi tal de Clí ni cas Dr. Nar di ni, do Mu ni cí pio de
Mauá.

O in ci so III do ar ti go 133 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral dis põe que todo pa re cer deve ser
con clu si vo em re la ção à ma té ria a que se re fe rir, po -
den do a con clu são ser pelo ar qui va men to

É o re la tó rio.

II – Voto

Ten do em vis ta o es ta be le ci do no Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, su ge ri mos seja dado co -
nhe ci men to a esta Co mis são so bre o teor da ma té ria
e o ar qui va men to do pro ces so.

Sala das Re u niões, 12 de ju nho de 2002. – Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor – Ana  Jú lia
Ca re pa – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de –
Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – Íris de Ara ú jo
– Pa pa léo Paes – Edi son Lo bão – Ro se a na Sar ney
– Edu ar do Aze re do –  Lú cia Va nia – Ante ro Paes
de Bar ros – Re gi nal do Du ar te – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Sér gio Gu er ra.

PARECER Nº 688, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar, (nº 
1/91 – Com ple men tar, na que la Casa), de
au to ria do Se na dor Fer nan do Hen ri que
Car do so, que de fi ne os ser vi ços de qual -
quer na tu re za su je i tos ao im pos to de
com pe tên cia dos mu ni cí pi os, pre vis to no 
in ci so IV do art. 156 da Cons ti tu i ção, e
es ta be le ce suas alí quo tas má xi mas.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Juca

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Se nhor Pre si den te des ta Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a atri bu i ção de ela -
bo rar re la tó rio so bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de
1989-Com ple men tar, de au to ria do en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, que tem por fi na li da de
es ta be le cer nor mas ge ra is re la ti vas ao im pos to dos
Mu ni cí pi os so bre ser vi ços de qual quer na tu re za
(ISSQN).

A re fe ri da pro po si ção foi apro va da em 1991 e
re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde foi tam bém
apro va da na for ma de subs ti tu ti vo in te gral (PLP
01-B/91), em de zem bro de 2002, e, por fim, re tor na
ago ra a esta Casa para o exa me que se im põe.

Em seu art. 1º, o Subs ti tu ti vo de fi ne como fato
ge ra dor do im pos to os ser vi ços cons tan tes da lis ta
ane xa pro po si ção, mes mo na hi pó te se de não cons ti-
tu í rem ati vi da de pre pon de ran te do pres ta dor, in de-
pen den te men te da de no mi na ção dada ao ser vi ço.
De ter mi na que o im pos to in ci de tam bém so bre o ser -
vi ço pro ve ni en te do ex te ri or ou cuja pres ta ção se te -
nha ini ci a do fora do País, bem como so bre os ser vi-
ços pres ta dos me di an te a uti li za ção de bens e ser vi-
ços pú bli cos ex plo ra dos eco no mi ca men te me di an te
au to ri za ção, per mis são ou con ces são, com o pa ga-
men to de ta ri fa, pre ço ou pe dá gio pelo usuá rio fi nal
do ser vi ço.

Nos ca sos de pres ta ção de ser vi ços cons tan tes
da lis ta que en vol vam for ne ci men to de mer ca do ri as, o 
§ 2º do art. 1º es ta be le ce que tais ser vi ços não fi cam
su je i tos ao im pos to dos Esta dos so bre ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as (ICMS), sal vo
quan do na pró pria lis ta hou ver men ção ex pres sa des -
sa in ci dên cia.

As hi pó te ses de não-in ci dên cia do im pos to são
pre vis tas no art. 2º do pro je to, va len do des ta car en tre
elas a ex por ta ção de ser vi ços para o ex te ri or, a pres -
ta ção de ser vi ços em re la ção de em pre go e os va lo-
res ob je to de in ter me di a ção no mer ca do de tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, dos de pó si tos ban cá ri os e o prin -
ci pal, ju ros e acrés ci mos mo ra tó ri os re la ti vos a ope ra-
ções de cré di to re a li za das por ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras.

O art. 3º des lin da o ele men to ter ri to ri al do fato
ge ra dor, es ta tu in do, como re gra ge ral, que o ser vi ço
con si de ra-se pres ta do e o im pos to de vi do no lo cal do
es ta be le ci men to pres ta dor ou, na fal ta de es ta be le ci-
men to, no lo cal do do mi cí lio do pres ta dor.

O mes mo ar ti go re la ci o na vin te e qua tro ex ce-
ções a essa re gra, a ma i o ria de las re fe ren tes a ser vi-
ços de cons tru ção ci vil, co le ta e tra ta men to de lixo e
po lu en tes, lim pe za, jar di na gem, re flo res ta men to,
guar da e se gu ran ça, di ver sões pú bli cas, fe i ras, ex po-
si ções e con gres sos, por tos, ae ro por tos, e ter mi na is
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e me tro viá ri os. Nes ses ca-
sos, o im pos to será de vi do no lo cal da pres ta ção do
ser vi ço.

Com ple men tan do o ar ti go an te ri or com vis tas à
de ter mi na ção do Mu ni cí pio ao qual ca be rá o im pos to,
o art. 4º con ce i tua “es ta be le ci men to pres ta dor” como
sen do o lo cal onde o con tri bu in te de sen vol ve a ati vi-
da de de pres tar ser vi ços, de modo per ma nen te ou
tem po rá rio, e que con fi gu re uni da de eco nô mi ca ou
pro fis si o nal.

Se gun do o art. 5º, o con tri bu in te será o pres ta-
dor do ser vi ço.
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O art. 6º, se guin do as pa la vras do Có di go Tri bu-
tá rio Na ci o nal, traz as hi pó te ses de res pon sa bi li da de
tri bu tá ria, ou seja, as hi pó te ses em que a obri ga ção
de pa gar es ten de-se a ter ce i ra pes soa, dis tin ta do
con tri bu in te, mas que te nha al gu ma re la ção com o
fato ge ra dor do tri bu to. Obser van do, tam bém, a ori en-
ta ção já con sa gra da, des ta ca que a atri bu i ção da res -
pon sa bi li da de pode re ca ir so bre ór gãos e en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta, das três es -
fe ras de Go ver no, bem como so bre pes soa ju rí di ca
isen ta ou imu ne.

A base de cál cu lo do ISSQN vem de fi ni da no ca-
put do art. 7º do pro je to, cons ti tu in do o pre ço do ser vi-
ço, sem ex ce ção. O des do bra men to des se ar ti go em
três pa rá gra fos teve como fi na li da des es ta be le cer o
cri té rio de ra te io do im pos to quan do o ser vi ço se es -
ten der por mais de um Mu ni cí pio, bem como evi tar a
du pla in ci dên cia nos ca sos em que ser vi ços ope ra dos
por co o pe ra ti vas ad mi nis tra do ras de pla nos de me di-
ci na em gru po seja pres ta dos por ter ce i ros tam bém
su je i tos ao im pos to.

O art. 8º tra ta de as pec tos ad mi nis tra ti vos re la ti-
vos ao im pos to, obri gan do os pres ta do res, to ma do res
ou in ter me diá ri os de ser vi ços a co mu ni car ao ór gão
com pe ten te da ad mi nis tra ção tri bu tá ria fe de ral as in -
for ma ções re la ti vas aos ser vi ços exis ten tes e de ter-
mi nan do a com pe tên cia para a ad mi nis tra ção des sas
in for ma ções.

A cláu su la re vo ca tó ria da pro po si ção é bas tan te
am pla e pre ci sa, men ci o nan do in di vi du al men te toda a 
le gis la ção an te ri or re la ti va à ma té ria.

II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo as sun to,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de leis com ple men ta res está a car go de
qual quer Mem bro ou Co mis são da Câ ma ra dos De -
pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so an te dis põe o
seu art. 61, ca put.

A par da le gi ti mi da de da ini ci a ti va, a pro po si ção
não con tra ria qual quer ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal ou prin cí pio do di re i to, sal vo aque les adi an te
apon ta dos.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

O com ple to dis ci pli na men to do ISSQN por uma
úni ca lei com ple men tar já vem sen do es pe ra do des de
a pro mul ga ção da Car ta Po lí ti ca de 1988. Aten to para
as ne ces si da des dos Mu ni cí pi os, o en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, ain da no pri me i ro se-
mes tre de 1989, sub me teu ao ju í zo do Con gres so Na -
ci o nal a pro po si ção que ora vol ta mos a exa mi nar, na
fi gu ra de seu subs ti tu ti vo, a qual não tar dou a ser
apro va da nes ta Casa, mas per ma ne ceu dor men te na
Câ ma ra por mais de dez anos.

Nes se lon go pe río do, como não po de ria de i xar
de ser, inú me ras mu dan ças se ve ri fi ca ram na vida
eco nô mi ca e so ci al do País, que teve no se tor ter ciá-
rio da eco no mia, so bre tu do na par te re la ti va a ser vi-
ços, uma no tá vel evo lu ção. Tais mu dan ças tor na ram o 
pro je to ori gi nal – que, não obs tan te, es ti ves se va za do
em es me ra da téc ni ca le gis la ti va – de fa sa do e, em
con se qüên cia, in su fi ci en te para pro ver to das as si tu a-
ções pas sí ve is de tri bu ta ção sur gi das nos úl ti mos 14
anos.

Daí, a acer ta da de ci são da Casa re vi so ra de apro -
var a pro po si ção na for ma de subs ti tu ti vo in te gral, aco -
mo dan do em sua lis ta de ser vi ços to das as no vi da des
ge ra das no res pec ti vo se tor e am pli an do, as sim, a base
tri bu tá ria so bre a qual as mu ni ci pa li da des po de rão exi -
gir o im pos to de que ne ces si tam. Para se ter uma idéia
da evo lu ção do Subs ti tu ti vo nes se as pec to, bas ta di zer
que a le gis la ção atu al dis põe de uma lis ta com pos ta por 
101 itens, ao pas so que a lis ta ora pro pos ta con tem pla
252 itens e su bi tens de ser vi ços.

Com efe i to, numa era em que o se tor de ser vi-
ços é o que mais se de sen vol ve na eco no mia do País
e do mun do acre di ta mos que o ISSQN ve nha a se
cons ti tu ir, em cur to es pa ço de tem po, em po de ro so
ins tru men to de su frá gio das ar cas do Te sou ro Mu ni ci-
pal. Tal vez sua re ce i ta não ul tra pas se a do ICMS ou a
do Impos to de Ren da, mas se gu ra men te, se bem ad -
mi nis tra do o tri bu to, de ve rá de i xar para trás a re ce i ta
de im pos tos como o Impos to de Impor ta ção e, mes -
mo, o Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos.

Além des sa am pli a ção da base de in ci dên cia do 
im pos to, que jul ga mos sua prin ci pal vir tu de, o pro je to
dis põe, ain da, so bre a ma i o ria dos ter mos re le van tes
ati nen tes ao ISSQN:

1º de fi ne as hi pó te ses de in ci dên cia
(fa tos ge ra do res), no art. 1º, ca put, e §§ 1º
e 3º, e na lis ta ane xa;

2º re la ci o na, no art. 2º, as hi pó te ses de 
não-in ci dên cia, en tre as qua is as ex por ta-
ções de ser vi ços para o ex te ri or;
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3º de li mi ta, nos arts. 3º e 4º a com pe-
tên cia im po si ti va, ao fi xar o lo cal onde o im -
pos to será de vi do;

4º de fi ne o su je i to pas si vo di re to (con-
tri bu in te) das obri ga ções tri bu tá ri as (art. 5º);

5º pre vê a atri bu i ção de res pon sa bi li-
da de tri bu tá ria (su je i ção pas si va in di re ta),
no art. 6º;

6º de fi ne, no art. 7º, a base de cál cu lo
do im pos to.

Com isso, o pro je to com ple men ta o art. 146,
in ci so III, alí nea a, da Cons ti tu i ção, além de ex clu ir
da in ci dên cia do im pos to as ex por ta ções de ser vi-
ços para o ex te ri or, pro ven do, des tar te, a re gu la ção
do in ci so II, do § 3º, do art. 156 da Car ta Po lí ti ca de
1988.

Con tu do, pa re ce-nos que, no afã de do tar os
Mu ni cí pi os de uma ex ce len te fon te de re cur sos, o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ul tra pas sou al guns li mi tes,
ora tor nan do o sis te ma tri bu tá rio mais cu mu la ti vo do
que já é, ora fra gi li zan do em de ma sia a si tu a ção do
con tri bu in te, ou, ain da, in va din do a es fe ra de com pe-
tên cia dos Esta dos, para tri bu tar fa tos gra va dos pelo
ICMS. Para sa nar es sas ei vas, acre di ta mos que se fa -
zem ne ces sá ri os des ta ques de al guns tre chos da re -
da ção dada na Câ ma ra, quer para sim ples men te re -
je i tá- los, quer para re cu pe rar o tex to do pro je to ori gi-
nal, apro va do no Se na do Fe de ral.

Uma des sas fa lhas da pro po si ção es bar ra na
ques tão da com pe tên cia tri bu tá ria. De acor do com a
unâ ni me po si ção dou tri ná ria, Um fato é in ques ti o ná-
vel: no Bra sil, a com pe tên cia tri bu tá ria de cada pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, des de a re for ma de
1965, é ri gi da men te es ta be le ci da pela pró pria Cons ti-
tu i ção. Não há, por tan to, es pa ço para que Mu ni cí pio,
Esta do, ou mes mo a União exi ja tri bu to so bre de ter-
mi na do fato sem que es te ja ex pres sa men te au to ri za-
do pela Car ta.

Des sa for ma, a in clu são de fa tos atí pi cos na lis -
ta de ser vi ços su je i tos ao ISSQN, além de não au to ri-
zar a co bran ça do im pos to so bre tais fa tos, ser vi ria
ape nas para so bre car re gar ain da mais as ins tân ci as
ju di ci a is, que já não con se guem exer cer sua mis são
ins ti tu ci o nal no pe río do de tem po de se já vel.

Como, po rém, es ta mos exa mi nan do ex clu si va-
men te as emen das a pro je to ori gi ná rio des ta Casa,
não é pos sí vel a sua al te ra ção por no vas emen das.
Cabe-nos ape nas, em Ple ná rio, aca tar ou re je i tar as
emen das da Câ ma ra, sem mo di fi car o seu teor.

Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, o subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao pro je to

do Se na do será con si de ra do sé rie de emen das e vo -
ta do, se pa ra da men te, por ar ti gos, pa rá gra fos, in ci-
sos, alí ne as e itens, o que nos per mi te a apro va ção
ou re je i ção de qual quer des ses dis po si ti vos.

O Re gi men to per mi te, ain da, no art. 286, pa rá-
gra fo úni co a vo ta ção em par te de emen da da Câ ma-
ra, des de que seu tex to seja sus ce tí vel de di vi são.
Assim, esta Co mis são po de rá es co i mar al guns dis po-
si ti vos de tre chos que en ten der in cons ti tu ci o na is ou
mes mo in con ve ni en tes.

Com base nes sas fa cul da des, ca be ria, en tão, a
esta Casa an te ci par-se ao Po der Ju di ciá rio e, com a
re je i ção dos dis po si ti vos ou tre chos aba i xo apon ta-
dos, re a li zar, ela pró pria, po li ti ca men te, o con tro le de
cons ti tu ci o na li da de de tal ato nor ma ti vo, o que, nos
di ze res de Mi chel Te mer sig ni fi ca “im pe dir a sub sis-
tên cia da efi cá cia de nor ma con trá ria à Cons ti tu i ção”.

A pri me i ra su pres são é a do su bi tem 7.03 da lis -
ta de ser vi ços, que ti pi fi ca a in cor po ra ção imo bi liá ria
como ser vi ço su je i to ao ISSQN. Na re a li da de, a ope -
ra ção de in cor po ra ção imo bi liá ria não se con fun de
com o ser vi ço de cons tru ção ci vil, este cor re ta men te
re la ci o na do na lis ta.

Incor po ra dor nada mais é que aque le que, após
re gis trar em car tó rio to dos os do cu men tos ne ces sá ri-
os, com pro mis sa ou efe ti va a ven da de uni da des au -
tô no mas con do mi ni a is an tes da con clu são das obras
e res pon sa bi li za-se pela en tre ga das obras con clu í-
das. Per ce be-se, no pro ces so de in cor po ra ção, que o
ISSQN será pago, po rém so bre ou tros ser vi ços que
de cor re rão na tu ral men te da in cor po ra ção e que es-
tão su je i tos ao im pos to, como o ser vi ço de cons tru-
ção, de pro pa gan da e de cor re ta gem de imó ve is.

Se o ISSQN pu des se in ci dir tam bém so bre a in -
cor po ra ção, o se tor da cons tru ção ci vil es ta ria so bre-
car re ga do pela exi gên cia do mes mo tri bu to so bre o
mes mo fato ge ra dor por duas ve zes, o que con fi gu ra-
ria um bis in idem ina ce i tá vel numa épo ca em que as
mo di fi ca ções pro pos tas no sis te ma tri bu tá rio apon-
tam para a de so ne ra ção do se tor pro du ti vo da eco no-
mia.

Por essa ra zão, pro po mos a re je i ção, no mo-
men to opor tu no, do su bi tem 7.03 da lis ta, e, em con -
se qüên cia, a re je i ção do in ci so IV do art. 3º do Subs ti-
tu ti vo, que re gu la ria a ti tu la ri da de da re ce i ta do tri bu to
co bra do so bre a in cor po ra ção.

O se gun do as pec to que me re ce mais acu ra da
aná li se en vol ve os ser vi ços grá fi cos. Atu al men te, tais
ser vi ços su je i tam-se ao ISSQN sem pre que o ma te ri-
al im pres so não seja ob je to se sa í das sub se qüen tes
su je i tas à in ci dên cia do ICMS. Se, ao con trá rio, o im -
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pres so grá fi co des ti nar-se a re ven da ou a in te grar,
como em ba la gem ou ró tu lo, ou tro pro du to tri bu ta do
pelo ICMS, es ta rá tam bém su je i to ao im pos to es ta du-
al, de modo a per mi tir que o va lor pago seja in te i ra-
men te aba ti do na fu tu ra sa í da do pro du to fi nal. A le -
gis la ção ga ran te, as sim, a não cu mu la ti vi da de do sis -
te ma.

Pela re da ção do Subs ti tu ti vo, qual quer im pres so
grá fi co es ta ria su je i to ape nas ao ISSQN, que não po -
de ria ser apro ve i ta do como cré di to do ICMS. Com
isso, ele va ria a car ga tri bu tá ria de to dos os im pres sos
des ti na dos a re ven da e de to dos os pro du tos que ne -
ces si tem de ró tu lo ou em ba la gem, acar re tan do a co -
bran ça de im pos to so bre im pos to e tor nan do nos so
sis te ma tri bu tá rio ain da mais cu mu la ti vo. Para cor ri gir
essa dis tor ção, faz-se ne ces sá ria a re je i ção das ex-
pres sões “se tor” e “em ge ral”, con ti das no item 13, e
“em ge ral, in clu si ve ser vi ços de fi na li za ção e aca ba-
men to como cor te, vin co, co la gem e con gê ne res, ain -
da que ve nham a in te grar de qual quer for ma pro du tos
des ti na dos à co mer ci a li za ção ou in dus tri a li za ção”
con ti da no su bi tem 13.05 da lis ta.

No que res pe i ta a fa tos in ser tos no cam po de in -
ci dên cia do ICMS, após acu ra da aná li se da Lis ta de
Ser vi ços, em con jun to com re pre sen tan tes de Esta -
dos e Mu ni cí pi os, con ven ce mo-nos de que os se guin-
tes dis po si ti vos do Subs ti tu ti vo e da Res pec ti va Lis ta
de vem ser ob je to de aná li se des ta ca da:

– su bi tem 1.08 e 3.07 da lis ta ane xa de ser vi ços;
– ex pres sões “hos pe da gem”, con ti da no su bi-

tem 1.09 da lis ta ane xa de ser vi ços e “(call cen ter)”
con ti da no su bi tem 17.02;

– tre cho “para apa re lhos de te le vi são, mi cro-
com pu ta do res, equi pa men tos ele trô ni cos ou con gê-
ne res, quan do hou ver a pres ta ção do ser vi ço com in -
te ra ção ou pré via es co lha do des ti na tá rio fi nal da pro -
gra ma ção, me di an te trans mis são por qual quer pro-
ces so” con ti do no su bi tem 12.16 da lis ta ane xa de
ser vi ços;

– ex pres são “fre ta men to” do item 3 e su bi tem
3.02 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres sões “den tro e fora do cais”, con ti da no
su bi tem 20.01 da lis ta ane xa de ser vi ços, e “den tro e
fora do por to”, duas ve zes con ti da no mes mo su bi-
tem;

– ex pres são “den tro e fora da área do ae ro por-
to”, con ti da no su bi tem 20.02 da lis ta ane xa de ser vi-
ços;

– ex pres são “fios de trans mis são” do su bi tem
3.05 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “fios de trans mis são” do § 1º do ar -
ti go 3º e do § 1º do ar ti go 7º do subs ti tu ti vo, em vir tu de
de sua ex clu são do su bi tem 3.05 da lis ta ane xa de
ser vi ços;

– ex pres são “dis tri bu i ção e for ne ci men to” do su -
bi tem 7.16 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “dis tri bu i ção e for ne ci men to” no in -
ci so XII do ar ti go 3º do subs ti tu ti vo;

– ex pres são “su pri men to de água e ener gia” dos 
su bi tens 20.01 e 20.02 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “de mer ca do ri as” do su bi tem 10.05
e “a co mer ci a li za ção de” dos su bi tens 14.01 e 14.03
da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “in clu si ve de ma ni pu la ção” do su bi-
tem 4.07 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– su bi tem 14.06 da lis ta ane xa de ser vi ços;
– su bi tem 14.06 da lis ta ane xa de ser vi ços, para

que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 52 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal;

– su bi tem 14.09 da lis ta ane xa de ser vi ços, para
que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 72 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal;

– su bi tem 17.11 da lis ta ane xa de ser vi ços, para
que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 26 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal;

– ex pres são “trans for ma ção” do su bi tem 7.10 da 
lis ta ane xa de ser vi ços.

– ex pres são “trans for ma ção” do in ci so VII do ar-
ti go 3º do subs ti tu ti vo, em vir tu de de sua ex clu são do
su bi tem 7.10 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “mar ce na ria” do su bi tem 14.13 da
lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “dis tri bu i ção” do su bi tem 13.01 da
lis ta ane xa de ser vi ços;

– su bi tem 9.04 da lis ta ane xa de ser vi ços;
– § 1º do ar ti go 6º do subs ti tu ti vo, por que suas

de ter mi na ções es tão con tem pla das pelo ar ti go 128
do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal;

– tre cho “que se agre guem ao imó vel”, con ti da
no fi nal do su bi tem 7.02 da lis ta ane xa, a fim de re cu-
pe rar, para o mes mo lo cal do su bi tem 7.02, o tre cho
“(ex ce to o for ne ci men to de mer ca do ri as pro du zi das
peio pres ta dor de ser vi ços, fora do lo cal da pres ta ção
dos ser vi ços, que fica su je i to ao ICMS)” con ti do no
item 36 do ar ti go 1º do pro je to ori gi nal;

– su bi tem 7.06 da lis ta ane xa de ser vi ços, a fim
de re cu pe rar, sob essa mes ma nu me ra ção, o item 37
do ar ti go 1º do pro je to ori gi nal, e, em con se qüên cia,
as ex pres sões “pra ças e vias pú bli cas” e “tú ne is”,
con ti das no in ci so VI do art. 3º do Subs ti tu ti vo;
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– todo o item 41 e res pec ti vos su bi tens da lis ta
ane xa e, em con se qüên cia, o in ci so XXIV do art. 3º do 
pro je to.

No que toca aos ser vi ços ban cá ri os, não nos
pa re ce cor re ta a tri bu ta ção de ope ra ções que en vol-
vem ins ti tu tos ex tre ma men te re le van tes como as re -
la ti vas ao FGTS ou ao cré di to edu ca ti vo, ra zão por
que su ge ri mos a re je i ção do tre cho “de cré di to edu ca-
ti vo, do Pro gra ma de Inte gra ção So ci al (PIS), do Pro -
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli-
co (PASEP), do Fun do de Ga ran tia do Ser vi ço
(FGTS), de Pre vi dên cia So ci al”, con ti do no su bi tem
15.01 da Lis ta.

Um úl ti mo as pec to do ta do de es pe ci al im por-
tân cia na lei com ple men tar que dis ci pli na o ISSQN
re fe re-se à fi xa ção das alí quo tas má xi mas e mí ni-
mas do im pos to, so bre as qua is se omi te o Subs ti tu-
ti vo.

A esse res pe i to, cabe lem brar que o tex to ori -
gi nal do PLS nº 161, de 1989 – Com ple men tar, fi xa-
va, em seu art. 5º, as alí quo tas má xi mas do im pos-
to. No subs ti tu ti vo, po rém, esse ar ti go foi so bre pos-
to pelo art. 8º, que tra ta de as sun to in te i ra men te di -
ver so e alhe io a ma té ria de lei com ple men tar, as-
sun to que po de ria es tar bem aco mo da do até mes -
mo em de cre to do Po der Pú bli co Mu ni ci pal, haja
vis ta que se re fe re a obri ga ção tri bu tá ria aces só ria
dos pres ta do res, to ma do res e in ter me diá ri os de
ser vi ços.

Ocor re que o Subs ti tu ti vo su pri miu o tex to do
art. 5º sem, no en tan to, tra zer qual quer cláu su la que
es ta be le ça li mi tes na co bran ça do im pos to, de i xan do,
em con se qüên cia, o ci da dão-con tri bu in te de ma si a da-
men te des pro te gi do ante a even tu al ne ces si da de de
au men to de re ce i ta de cada um dos mi lha res de Te-
sou ros Mu ni ci pa is.

Como so lu ção para sa nar essa gra ve omis são,
im põe-se a re je i ção do art. 8º do Subs ti tu ti vo, res ta be-
le cen do-se a re da ção do art. 5º da pro po si ção ori gi-
nal, mas ape nas de seu ca put e de seus in ci sos I e
VI, uma vez que os de ma is in ci sos e os pa rá gra fos do
re fe ri do ar ti go já es tão, de ou tra for ma, con ti dos no
Subs ti tu ti vo ou co li dem com ou tros dis po si ti vos des te,
não po den do, por tan to, ser re cu pe ra dos.

Qu an to à alí quo ta mí ni ma, em bo ra fos se de se-
já vel a sua pre vi são no Subs ti tu ti vo, a omis são não
ca u sa rá pre ju í zos à re gu la ção do im pos to, por quan to
seu va lor já está de ter mi na do, pro vi so ri a men te, pelo
art. 88 do ADCT, acres cen ta do pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 37, de 2002, em 2%, até que lei com ple-
men tar dis ci pli ne a ma té ria.

III – Voto

Com base no ex pos to, cer tos de que a nova lei
vi a bi li za rá o for ta le ci men to das fi nan ças pú bli cas mu -
ni ci pa is, vo ta mos pela apro va ção par ci al do Subs ti tu-
ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1989 – Com ple men tar, e pela re je-
i ção dos se guin tes dis po si ti vos e tre chos:

– su bi tem 7.03 da lis ta de ser vi ços ane xa, por se 
re fe rir a ope ra ção que não cons ti tui ser vi ço;

– in ci so IV do art. 3º do Subs ti tu ti vo, em de cor-
rên cia da re je i ção do su bi tem 7.03 da lis ta;

– ex pres sões “se tor” e “em ge ral”, con ti das no
item 13, e “em ge ral, in clu si ve ser vi ços de fi na li za ção
e aca ba men to como cor te, vin co, co la gem e con gê-
ne res, ain da que ve nham a in te grar de qual quer for -
ma pro du tos des ti na dos à co mer ci a li za ção ou in dus-
tri a li za ção” con ti da no su bi tem 13.05 da lis ta, a fim de
evi tar a tri bu ta ção em cas ca ta das em ba la gens e ró -
tu los;

– art. 8º do Subs ti tu ti vo, para que seja res ta be le-
ci da a re da ção do art. 5º ca put e in ci sos I e VI, do pro -
je to ori gi nal, que fi xam as alí quo tas má xi mas do
ISSQN;

– su bi tem 1.08 e 3.07 da lis ta ane xa de ser vi ços,
por se re fe ri rem a ope ra ções que cons ti tu em ser vi ços
de co mu ni ca ção;

– ex pres sões “hos pe da gem” con ti da no su bi tem
1.09 da lis ta ane xa de ser vi ços e “(call cen ter)” con ti-
da no su bi tem 17.02, pela mes ma ra zão;

– tre cho “para apa re lhos de te le vi são, mi cro-
com pu ta do res, equi pa men tos ele trô ni cos ou con gê-
ne res, quan do hou ver a pres ta ção do ser vi ço com in -
te ra ção ou pré via es co lha do des ti na tá rio fi nal da pro -
gra ma ção, me di an te trans mis são por qual quer pro-
ces so” con ti do no su bi tem 12.16 da lis ta ane xa de
ser vi ços, pela mes ma ra zão;

– ex pres são “fre ta men to” do item 3 e su bi tem
3.02 da lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do ris co da 
in ter pre ta ção de que o trans por te in ter mu ni ci pal e in -
te res ta du al, a tí tu lo de fre ta men to, de i xe de cons ti tu ir
ser vi ço su je i to à in ci dên cia do ICMS;

– ex pres sões “den tro e fora do cais” con ti da no
su bi tem 20.01 da lis ta ane xa de ser vi ços e “den tro e
fora do por to” duas ve zes con ti da no mes mo su bi tem,
em vir tu de do ris co da in ter pre ta ção de que as ope ra-
ções de mo vi men ta ção de pas sa ge i ros, re bo que de
em bar ca ções e re bo ca dor es co te i ro, quan do efe tu a-
das em âm bi to in ter mu ni ci pal e in te res ta du al, de i xem
de cons ti tu ir ser vi ços su je i tos à in ci dên cia do ICMS,
bem como pelo ris co da in ter pre ta ção de que as re fe-
ri das ex pres sões con si de ra das con jun ta men te com a
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ope ra ção “mo vi men ta ção de mer ca do ri as”, tam bém
in clu sa nes se su bi tem, re ti re a cir cu la ção de mer ca-
do ri as em ge ral de sua su je i ção ao ICMS;

– ex pres são “den tro e fora da área do ae ro por to”
con ti da no su bi tem 20.02 da lis ta ane xa de ser vi ços,
em vir tu de do ris co da in ter pre ta ção de que as ope ra-
ções de mo vi men ta ção de pas sa ge i ros e mo vi men ta-
ção de ae ro na ves, quan do efe tu a das em âm bi to in ter-
mu ni ci pal e in te res ta du al, de i xem de cons ti tu ir ser vi-
ços su je i tos à in ci dên cia do ICMS, bem como pelo ris -
co da in ter pre ta ção de que a re fe ri da ex pres são, con -
si de ra da con jun ta men te com a ope ra ção “mo vi men-
ta ção de mer ca do ri as”, tam bém in clu sa nes se su bi-
tem, re ti re a cir cu la ção de mer ca do ri as em ge ral de
sua su je i ção ao ICMS;

– ex pres são “fios de trans mis são” do su bi tem
3.05 da lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do ris co da 
in ter pre ta ção de que o cus to da lo ca ção des ses bens
pos sa vir a ser ex clu í do da base de cál cu lo do ICMS
in ci den te so bre o for ne ci men to de ener gia elé tri ca;

– ex pres são “fios de trans mis são” do § 1º do ar -
ti go 3º e do § 1º do ar ti go 7º do subs ti tu ti vo, em vir tu de
de sua ex clu são do su bi tem 3.05 da lis ta ane xa de
ser vi ços;

– ex pres são “dis tri bu i ção e for ne ci men to” do su -
bi tem 7.16 da lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do
ris co da in ter pre ta ção de que a ope ra ção aí en vol vi da
seja a de co mer ci a li za ção de água;

– ex pres são “dis tri bu i ção e for ne ci men to” do in -
ci so XII do ar ti go 3º do subs ti tu ti vo, em vir tu de de sua
ex clu são do su bi tem 7.16 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “su pri men to de água e ener gia” dos 
su bi tens 20.01 e 20.02 da lis ta ane xa de ser vi ços, em
vir tu de do ris co da in ter pre ta ção de que as ope ra ções
aí en vol vi das se jam as de co mer ci a li za ção de água e
for ne ci men to de ener gia elé tri ca;

– ex pres são “de mer ca do ri as” do su bi tem 10.05
e “a co mer ci a li za ção de” dos su bi tens 14.01 e 14.03
da lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do ris co da in -
ter pre ta ção de que a cir cu la ção de mer ca do ri as em
ge ral de i xe de es tar su je i ta à in ci dên cia do ICMS;

– ex pres são “in clu si ve de ma ni pu la ção” do su bi-
tem 4.07 da lis ta ane xa de ser vi ços, pelo fato de po -
der tra tar-se de ope ra ção mis ta, isto é que en vol ve o
for ne ci men to con jun to de mer ca do ri as e ser vi ços, cir -
cuns tân cia em que cri ar-se-ia um es pa ço para a eli -
são fis cal das mer ca do ri as aí en vol vi das de sua su je i-
ção ao ICMS;

– su bi tem 14.06 da lis ta ane xa de ser vi ços, para
que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 52 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal, que evi ta a eli são fis cal do

ICMS das mer ca do ri as en vol vi das na ope ra ção,
quan do se tra tar de ope ra ção mis ta, isto é, que en vol-
ve o for ne ci men to con jun to de mer ca do ri as e ser vi-
ços;

– su bi tem 14.09 da lis ta ane xa de ser vi ços, para
que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 72 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal, que evi ta a eli são fis cal do
ICMS das mer ca do ri as en vol vi das na ope ra ção,
quan do se tra tar de ope ra ção mis ta, isto é, que en vol-
ve o for ne ci men to con jun to de mer ca do ri as e ser vi-
ços;

– su bi tem 17.11 da lis ta ane xa de ser vi ços, para
que seja aí res ta be le ci da a re da ção do item 26 do ar ti-
go 1º do pro je to ori gi nal, que evi ta a eli são fis cal do
ICMS das mer ca do ri as en vol vi das na ope ra ção, por
se tra tar de ope ra ção mis ta, isto é, que en vol ve o for -
ne ci men to con jun to de mer ca do ri as e ser vi ços;

– ex pres são “trans for ma ção” do su bi tem 7.10 da 
lis ta ane xa de ser vi ços, pelo ris co da in ter pre ta ção de 
que a cir cu la ção das mer ca do ri as re sul tan tes dos
pro ces sos de trans for ma ção de lixo, re je i tos e re sí du-
os qua is quer, de i xe de cons ti tu ir ope ra ção su je i ta à
in ci dên cia do ICMS;

– ex pres são “trans for ma ção” do in ci so VII do ar-
ti go 3º do subs ti tu ti vo, em vir tu de de sua ex clu são do
su bi tem 7.10 da lis ta ane xa de ser vi ços;

– ex pres são “mar ce na ria” do su bi tem 14.13 da
lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do ris co da in ter-
pre ta ção de que a cir cu la ção das mer ca do ri as re sul-
tan tes da pro du ção ma nu fa tu re i ra ou in dus tri al de
mó ve is de i xe de es tar su je i ta à in ci dên cia do ICMS;

– ex pres são “dis tri bu i ção” do su bi tem 13.01 da
lis ta ane xa de ser vi ços, em vir tu de do ris co da in ter-
pre ta ção de que a cir cu la ção de com pact discs, di gi tal
ví deo discs, fi tas cas se te, vi deo-ta pes e con gê ne res
de i xe de es tar su je i ta à in ci dên cia do ICMS;

– su bi tem 9.04 da lis ta ane xa de ser vi ços, em
vir tu de da exis tên cia de en ten di men to, já pa ci fi ca do
na ju ris pru dên cia, de que o for ne ci men to de re fe i ções
está su je i to ao ICMS;

– § 1º do ar ti go 6º do subs ti tu ti vo, por que suas
de ter mi na ções es tão con tem pla das pelo ar ti go 128
do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal.

– tre cho “que se agre guem ao imó vel”, con ti da
no fi nal do su bi tem 7.02 da lis ta ane xa, a fim de re cu-
pe rar, sob a mes ma nu me ra ção do su bi tem 7.02, o
tre cho “(ex ce to o for ne ci men to de mer ca do ri as pro du-
zi das pelo pres ta dor de ser vi ços, fora do lo cal da
pres ta ção dos ser vi ços, que fica su je i to ao ICMS)”
con ti do no item 36 do ar ti go 1º do pro je to ori gi nal;
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– su bi tem 7.06 da lis ta ane xa de ser vi ços, a fim
de re cu pe rar, sob essa mes ma nu me ra ção, o item 37
do ar ti go 1º do pro je to ori gi nal, e, em con se qüên cia,
as ex pres sões “pra ças e vias pú bli cas” e “tú ne is”,
con ti das no in ci so VI do art. 3º do Subs ti tu ti vo;

– todo o item 41 e res pec ti vos su bi tens da lis ta
ane xa e, em con se qüên cia, o in ci so XXIV do art. 3º do 
pro je to.

– tre cho “de cré di to edu ca ti vo, do Pro gra ma
de Inte gra ção So ci al (PIS), do Pro gra ma de For ma-
ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP), do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS),
de Pre vi dên cia So ci al”, con ti do no su bi tem 15.01 da 
Lis ta.

Sala da Co mis são, 3 de ju nho de 2003. Se na dor
Pa u lo Octá vio, Pre si den te – Ra mez Te bet, Re la tor –
Alo í zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do
Su plicy – Del cí dio Ama ral – Ro ber to Sa tur ni no –
Anto nio Car los Va la da res – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – João Alber to Sou za – Pe dro Si mon –
Cé sar Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri-
nho – Edu ar do Aze ve do – Alme i da Lima – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
....................................................................................

III – es ta be le cer nor mas ge ra is em ma té ria de
le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:

a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci es, bem
como, em re la ção aos im pos tos dis cri mi na dos nes ta
Cons ti tu i ção, a dos res pec ti vos fa tos ge ra do res, ba-
ses de cál cu lo e con tri bu in tes;
....................................................................................

Art. 156. Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im-
pos tos so bre:
....................................................................................

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 37, de 12-6-02:

§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no in ci so III
do ca put des te ar ti go, cabe à lei com ple men tar:

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 37, de 12-6-02:
....................................................................................

II – ex clu ir da sua in ci dên cia ex por ta ções de
ser vi ços para o ex te ri or.”
....................................................................................

“IV – Re vo ga do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
3, de 18-3-93

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, 
DE 12 DE JUNHO DE 2002

Alte ra os arts. 100 e 156 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral e acres cen ta os arts. 84,
85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

37, de 12-6-02
Art. 88. Enquan to lei com ple men tar não dis ci pli-

nar o dis pos to nos in ci sos I e III do § 3º do art. 156 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o im pos to a que se re fe re o in ci-
so III do ca put do mes mo ar ti go:

I – terá alí quo ta mí ni ma de dois por cen to, ex ce-
to para os ser vi ços a que se re fe rem os itens 32, 33 e
34 da Lis ta de Ser vi ços ane xa ao De cre to-Lei nº 406,
de 31 de de zem bro de 1968;

II – não será ob je to de con ces são de isen ções,
in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is, que re sul te, di re ta ou
in di re ta men te, na re du ção da alí quo ta mí ni ma es ta-
be le ci da no in ci so 1.”
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re-
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

....................................................................................
Art. 128. Sem pre ju í zo do dis pos to nes te ca pí tu-

lo, a lei pode atri bu ir de modo ex pres so a res pon sa bi-
li da de pelo cré di to tri bu tá rio a ter ce i ra pes soa, vin cu-
la da ao fato ge ra dor da res pec ti va obri ga ção, ex clu in-
do a res pon sa bi li da de do con tri bu in te ou atri bu in do-a
a este em ca rá ter su ple ti vo do cum pri men to to tal ou
par ci al da re fe ri da obri ga ção.
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Se nhor Pre si den te des ta Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a atri bu i ção de ela -
bo rar re la tó rio so bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de
1989 – Com ple men tar, de au to ria do en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, que tem por fi na li da de
es ta be le cer nor mas ge ra is re la ti vas ao im pos to dos
Mu ni cí pi os so bre ser vi ços de qual quer na tu re za
(ISSQN).

A re fe ri da pro po si ção foi apro va da em 1991 e
re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde foi tam-
bém apro va da na for ma de subs ti tu ti vo in te gral
(PLP 01-B/91), em de zem bro de 2002, e, por fim,
re tor na ago ra a esta Casa para o exa me que se im -
põe.

Em seu art. 1º, o Subs ti tu ti vo de fi ne como fato
ge ra dor do im pos to os ser vi ços cons tan tes da lis ta
ane xa à pro po si ção, mes mo na hi pó te se de não cons -
ti tu í rem ati vi da de pre pon de ran te do pres ta dos in de-
pen den te men te da de no mi na ção dada ao ser vi ço.
De ter mi na que o im pos to in ci de tam bém so bre o ser -
vi ço pro ve ni en te do ex te ri or ou cuja pres ta ção se te -
nha ini ci a do fora do País, bem como so bre os ser vi-
ços pres ta dos me di an te a uti li za ção de bens e ser vi-
ços pú bli cos ex plo ra dos eco no mi ca men te me di an te
au to ri za ção, per mis são ou con ces são, com o pa ga-
men to de ta ri fa, pre ço ou pe dá gio pelo usuá yi6 fi nal
do ser vi ço.

As hi pó te ses de não-in ci dên cia do im pos to são
pre vis tas no art. 2º do pro je to, va len do des ta car en -
tre elas a ex por ta ção de ser vi ços para o ex te ri or, a
pres ta ção de ser vi ços em re la ção de em pre go e os
va lo res ob je to de in ter me di a ção no mer ca do de tí tu-
los e va lo res mo bi liá ri os, dos de pó si tos ban cá ri os e
o prin ci pal, ju ros e acrés ci mos mo ra tó ri os re la ti vos a
ope ra ções de cré di to re a li za das por ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras.

O art. 3º des lin da o ele men to ter ri to ri al do fato
ge ra dor, es ta tu in do, como re gra ge ral, que o ser vi ço
con si de ra-se pres ta do e o im pos to de vi do no lo cal do
es ta be le ci men to pres ta dor ou, na fal ta do es ta be le ci-
men to, no lo cal do do mi cí lio do pres ta dor.

O mes mo ar ti go re la ci o na vin te e qua tro ex ce-
ções a essa re gra, a ma i o ria de las re fe ren tes a ser -
vi ços de cons tru ção ci vil, co le ta e tra ta men to de lixo 
e po lu en tes, lim pe za, jar di na gem, re flo res ta men to,
guar da e se gu ran ça, di ver sões pú bli cas, fe i ras, ex -
po si ções e con gres sos, por tos, ae ro por tos, ter mi-
na is ro do viá ri os, fer ro viá ri os e me tro viá ri os.Nes ses
ca sos, o im pos to será de vi do no lo cal da pres ta ção
do ser vi ço.

A de fi ni ção de “es ta be le ci men to pres ta dor” é
pre vis ta no art. 4º, que o de fi ne como sen do o lo cal
onde o con tri bu in te de sen vol ve a ati vi da de de pres tar
ser vi ços, de modo per ma nen te ou tem po rá rio, e que
con fi gu re uni da de eco nô mi ca ou pro fis si o nal.

Se gun do o art. 5º, o con tri bu in te será o pres ta-
dor do ser vi ço.

O art. 6º, se guin do as pa la vras do Có di go Tri bu-
tá rio Na ci o nal, traz as hi pó te ses de res pon sa bi li da de
tri bu tá ria, ou seja, as hi pó te ses em que a obri ga ção
de pa gar es ten de-se a ter ce i ra pes soa, dis tin ta do
con tri bu in te, mas que te nha al gu ma re la ção com o
fato ge ra dor do tri bu to.

A base de cál cu lo do ISSQN vem de fi ni da no ca-
put do art. 7º do pro je to, cons ti tu in do o pre ço do ser vi-
ço, sem ex ce ção. O des do bra men to des se ar ti go em
três pa rá gra fos teve como fi na li da des es ta be le cer o
cri té rio de ra te io do im pos to quan do o ser vi ço se es -
ten der por mais de um Mu ni cí pio, bem como evi tar a
du pla in ci dên cia nos ca sos em que ser vi ços ope ra dos
por co o pe ra ti vas ad mi nis tra do ras de pla nos de me di-
ci na em gru po se jam pres ta dos por ter ce i ros tam bém
su je i tos ao im pos to.

O art. 8º tra ta de as pec tos ad mi nis tra ti vos re la ti-
vos ao im pos to, obri gan do os pres ta do res, to ma do res
ou in ter me diá ri os de ser vi ços a co mu ni car ao ór gão
com pe ten te da ad mi nis tra ção tri bu tá ria fe de ral as in -
for ma ções re la ti vas aos ser vi ços exis ten tes e de ter-
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mi nan do a com pe tên cia para a ad mi nis tra ção des sas
in for ma ções.

A cláu su la re vo ca tó ria da pro po si ção é bas tan te
am pla e pre ci sa, men ci o nan do in di vi du al men te toda a 
le gis la ção an te ri or re la ti va à ma té ria

II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art 24, in ci so I da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo as sun to,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de leis com ple men ta res está a car go de
qual quer mem bro ou Co mis são da Câ ma ra dos De -
pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so an te dis põe o
seu art. 61, ca put.

A par da le gi ti mi da de da ini ci a ti va, a pro po si ção
não con tra ria qual quer ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal ou prin cí pio do di re i to.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

O com ple to dis ci pli na men to do ISSQN por
uma úni ca lei com ple men tar já vem sen do es pe ra-
do des de a pro mul ga ção da Cada Po lí ti ca de 1988.
Aten to para as ne ces si da des dos Mu ni cí pi os, o en -
tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, ain da
no pri me i ro se mes tre de 1989, sub me teu ao ju í zo
do Con gres so Na ci o nal a pro po si ção que ora vol ta-
mos a exa mi nar, na fi gu ra de seu subs ti tu ti vo, a
qual não tar dou a ser apro va da nes ta Casa, mas
per ma ne ceu dor men te na Câ ma ra por mais de dez 
anos.

Nes se lon go pe río do, como não po de ria de i xar
de ser, inú me ras mu dan ças se ve ri fi ca ram na vida
eco nô mi ca e so ci al do País, que teve no se tor ter ciá-
rio da eco no mia, so bre tu do na par te re la ti va a ser vi-
ços, uma no tá vel evo lu ção. Tais mu dan ças tor na ram o 
pro je to ori gi nal – que, não obs tan te, es ti ves se va za do
em es me ra da téc ni ca le gis la ti va – de fa sa do , em con -
se qüên cia, in su fi ci en te para pro ver to das as si tu a-
ções pas sí ve is de tri bu ta ção sur gi das nos úl ti mos 14
anos.

Daí, a acer ta da de ci são da Casa re vi so ra de apro -
var a pro po si ção na for ma de subs ti tu ti vo in te gral, aco -
mo dan do em sua lis ta de ser vi ços to das as no vi da des
ge ra das no res pec ti vo se tor e am pli an do, as sim, a base
tri bu tá ria so bre a qual as mu ni ci pa li da des po de rão exi -
gir o im pos to de que ne ces si tam. Para se ter uma idéia
da evo lu ção do Subs ti tu ti vo nes se as pec to, bas ta di zer

que a le gis la ção atu al dis põe de uma lis ta com pos ta por 
101 itens, ao pas so que a lis ta ora pro pos ta con tem pla
252 itens e su bi tens de ser vi ços.

Com efe i to, numa era em que o se tor de ser vi-
ços é o que mais se de sen vol ve na eco no mia do
País e do mun do, acre di ta mos que o ISSQN ve nha
a se cons ti tu ir, em cur to es pa ço de tem po, em po de-
ro so ins tru men to de su frá gio das ar cas do Te sou ro
Mu ni ci pal. Tal vez sua re ce i ta não ul tra pas se a do
ICMS ou a do Impos to de Ren da, mas se gu ra men-
te, se bem ad mi nis tra do o tri bu to, de ve rá de i xar
para trás a re ce i ta de im pos tos como o Impos to de
Impor ta ção e, mes mo, o Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos.

Além des sa am pli a ção da base de in ci dên cia do 
im pos to, que jul ga mos sua prin ci pal vir tu de, o pro je to
dis põe, ain da, so bre a ma i o ria dos ter mos re le van tes
ati nen tes ao ISSQN:

1º de fi ne as hi pó te ses de in ci dên cia
(fa tos ge ra do res), no art 1º, ca put, e §§ 1º e
3º, e na lis ta ane xa;

2º re la ci o na, no art. 2º, as hi pó te ses de 
não-in ci dên cia, en tre as qua is as ex por ta-
ções de ser vi ços para o ex te ri or;

3º de li mi ta, nos arts. 3º e 4º, a com pe-
tên cia im po si ti va, ao fi xar o lo cal onde o im -
pos to será de vi do;

4º de fi ne o su je i to pas si vo di re to das
obri ga ções tri bu tá ri as (art 50);

5º pre vê a atri bu i ção de res pon sa bi li-
da de tri bu tá ria (su je i ção pas si va in di re ta),
no art. 6º;

6º de fi ne, no art. 7º, a base de cál cu lo
do im pos to.

Com isso, o pro je to com ple men ta o art. 146,
in ci so III, alí nea a, da Cons ti tu i ção, além de ex clu ir
da in ci dên cia do im pos to as ex por ta ções de

ser vi ços para o ex te ri or, pro ven do, des tar te a re -
gu la ção do in ci so II, do § 3º, do art. 156 da Car ta Po lí-
ti ca de 1988.

III – Voto

Com base no ex pos to, cer to de que a nova lei
vi a bi li za rá o for ta le ci men to das fi nan ças pú bli cas
mu ni ci pa is, vo ta mos pela apro va ção do Subs ti tu ti vo
da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 361, de 1989-Com ple men tar, na sua to ta li-
da de.

Sala da Co mis são. – Ro me ro Juca, Re la tor.
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RE LA TÓ RIO

Relator: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Se nhor Pre si den te des ta Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a atri bu i ção de ela -
bo rar re la tó rio so bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos
De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de
1989 – Com ple men tar, de au to ria do en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, que tem por fi na li da de
es ta be le cer nor mas ge ra is re la ti vas ao im pos to dos
Mu ni cí pi os so bre ser vi ços de qual quer na tu re za
(ISSQN).

A re fe ri da pro po si ção foi apro va da em 1991 e
re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde foi tam bém
apro va da na for ma de subs ti tu ti vo in te gral (PLP
01-B/91), em de zem bro de 2002, e, por fim, re tor na
ago ra a esta Casa para o exa me que se im põe.

Em seu art. 1º, o Subs ti tu ti vo de fi ne como fato
ge ra dor do im pos to os ser vi ços cons tan tes da lis ta
ane xa à pro po si ção, mes mo na hi pó te se de não cons -
ti tu í rem ati vi da de pre pon de ran te do pres ta dor, in de-
pen den te men te da de no mi na ção dada ao ser vi ço.
De ter mi na que o im pos to in ci de tam bém so bre o ser -
vi ço pro ve ni en te do ex te ri or ou cuja pres ta ção se te -
nha ini ci a do fora do País, bem como so bre os ser vi-
ços pres ta dos me di an te a uti li za ção de bens e ser vi-
ços pú bli cos ex plo ra dos eco no mi ca men te me di an te
au to ri za ção, per mis são ou con ces são, com o pa ga-
men to de ta ri fa, pre ço ou pe dá gio pelo usuá rio fi nal
do ser vi ço.

Nos ca sos de pres ta ção de ser vi ços cons tan tes
da lis ta que en vol vam for ne ci men to de mer ca do ri as, o 
§ 2º do art. 1º es ta be le ce que tais ser vi ços não fi cam
su je i tos ao im pos to dos Esta dos so bre ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as (ICMS), sal vo
quan do na pró pria lis ta hou ver men ção ex pres sa des -
sa in ci dên cia.

As hi pó te ses de não-in ci dên cia do im pos to são
pre vis tas no art 2º do pro je to, va len do des ta car en tre
elas a ex por ta ção de ser vi ços para o ex te ri or, a pres -
ta ção de ser vi ços em re la ção de em pre go e os va lo-
res ob je to de in ter me di a ção no mer ca do de tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, dos de pó si tos ban cá ri os e o prin -
ci pal, ju ros e acrés ci mos mo ra tó ri os re la ti vos a ope ra-
ções de cré di to re a li za das por ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras.

O art. 3º des lin da o ele men to ter ri to ri al do fato
ge ra dor, es ta tu in do, como re gra ge ral, que o ser vi ço
con si de ra-se pres ta do e o im pos to de vi do no lo cal do

es ta be le ci men to pres ta dor ou, na fal ta de es ta be le ci-
men to, no lo cal do do mi cí lio do pres ta dor.

O mes mo ar ti go re la ci o na vin te e qua tro ex ce-
ções a essa re gra, a ma i o ria de las re fe ren tes a ser vi-
ços de cons tru ção ci vil, co le ta e tra ta men to de lixo e
po lu en tes, lim pe za, jar di na gem, re flo res ta men to,
guar da e se gu ran ça, di ver sões pú bli cas, fe i ras, ex po-
si ções e con gres sos, por tos, ae ro por tos e ter mi na is
ro do viá ri os, fer ro viá ri os e me tro viá ri os. Nes ses ca-
sos, o im pos to será de vi do no lo cal da pres ta ção do
ser vi ço.

Com ple men tan do o ar ti go an te ri or com vis tas à
de ter mi na ção do Mu ni cí pio ao qual ca be rá o im pos to,
o art. 4º con ce i tua “es ta be le ci men to pres ta dor” como
sen do o lo cal onde o con tri bu in te de sen vol ve a ati vi-
da de de pres tar ser vi ços, de modo per ma nen te ou
tem po rá rio, e que con fi gu re uni da de eco nô mi ca ou
pro fis si o nal.

Se gun do o art. 5º, o con tri bu in te será o pres ta-
dor do ser vi ço.

O art. 6º, se guin do as pa la vras do Có di go Tri bu-
tá rio Na ci o nal, traz as hi pó te ses de res pon sa bi li da de
tri bu tá ria, ou seja, as hi pó te ses em que a obri ga ção
de pa gar es ten de-se a ter ce i ra pes soa, dis tin ta do
con tri bu in te, mas que te nha al gu ma re la ção com o
fato ge ra dor do tri bu to. Obser van do, tam bém, a ori en-
ta ção já con sa gra da, des ta ca que a atri bu i ção da res -
pon sa bi li da de pode re ca ir so bre ór gãos e en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta, das três es -
fe ras de Go ver no, bem como so bre pes soa ju rí di ca
isen ta ou imu ne.

A base de cál cu lo do ISSQN vem de fi ni da no ca -
put do art. 7º do pro je to, cons ti tu in do o pre ço do ser vi-
ço, sem ex ce ção. O des do bra men to des se ar ti go em
três pa rá gra fos teve como fi na li da des es ta be le cer o
cri té rio de ra te io do im pos to quan do o ser vi ço se es -
ten der por mais de um Mu ni cí pio, bem cor no evi tar a
du pla in ci dên cia nos ca sos em que ser vi ços ope ra dos
por co o pe ra ti vas ad mi nis tra do ras de pla nos de me di-
ci na em gru po se jam pres ta dos por ter ce i ros tam bém
su je i tos ao im pos to.

O art. 8º tra ta de as pec tos ad mi nis tra ti vos re la ti-
vos ao im pos to, obri gan do os pres ta do res, to ma do res
ou in ter me diá ri os de ser vi ços a co mu ni car ao ór gão
com pe ten te da ad mi nis tra ção tri bu tá ria fe de ral as in -
for ma ções re la ti vas aos ser vi ços exis ten tes e de ter-
mi nan do a com pe tên cia para a ad mi nis tra ção des sas
in for ma ções.

A cláu su la re vo ca tó ria da pro po si ção é bas tan te
am pla e pre ci sa, men ci o nan do in di vi du al men te toda a 
le gis la ção an te ri or re la ti va à ma té ria.
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II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo as sun to,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de eis com ple men ta res está a car go de
qual quer Mem bro ou Co mis são da Câ ma ra dos De -
pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so an te dis põe o
seu art. 61, ca put.

A par da le gi ti mi da de da ini ci a ti va, a pro po si ção
não con tra ria qual quer ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal ou prin cí pio do di re i to, sal vo aque les adi an te
apon ta dos.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

O com ple to dis ci pli na men to do ISSQN por uma
úni ca lei com ple men tar já vem sen do es pe ra do des de
a pro mul ga ção da Car ta Po lí ti ca de 1988. Aten to para
as ne ces si da des dos Mu ni cí pi os, o en tão Se na dor
Fer nan do Hen ri que Car do so, ain da no pri me i ro se-
mes tre de 1989, sub me teu ao ju í zo do Con gres so Na -
ci o nal a pro po si ção que ora vol ta mos a exa mi nar, na
fi gu ra de seu subs ti tu ti vo, a qual não tar dou a ser
apro va da nes ta Casa, mas per ma ne ceu dor men te na
Câ ma ra por mais de dez anos.

Nes se lon go pe río do, como não po de ria de i xar
de ser, inú me ras mu dan ças se ve ri fi ca ram na vida
eco nô mi ca e so ci al do País, que teve no se tor ter ciá-
rio da eco no mia, so bre tu do na par te re la ti va a ser vi-
ços, uma no tá vel evo lu ção. Tais mu dan ças to ma ram o 
pro je to ori gi nal – que, não obs tan te, es ti ves se va za do
em es me ra da téc ni ca le gis la ti va – de fa sa do e, em
con se qüên cia, in su fi ci en te para pro ver to das as si tu a-
ções pas sí ve is de tri bu ta ção sur gi das nos úl ti mos 14
anos.

Dai, a acer ta da de ci são da Casa re vi so ra de apro -
var a pro po si ção na for ma de subs ti tu ti vo in te gral, aco -
mo dan do em sua lis ta de ser vi ços to das as no vi da des
ge ra das no res pec ti vo se tor e am pli an do, as sim, a base
tri bu tá ria so bre a qual as mu ni ci pa li da des po de rão exi -
gir o im pos to de que ne ces si tam. Para se ter uma idéia
da evo lu ção do Subs ti tu ti vo nes se as pec to, bas ta di zer
que a le gis la ção atu al dis põe de uma lis ta com pos ta por 
101 itens, ao pas so que a lis ta ora pro pos ta con tem pla
252 itens e su bi tens de ser vi ços.

Com efe i to, numa era em que o se tor de ser vi-
ços é o que mais se de sen vol ve na eco no mia do Pais
e do mun do, acre di ta mos que o ISSQN ve nha a se

cons ti tu ir, em cur to es pa ço de tem po, em po de ro so
ins tru men to de su frá gio das ar cas do Te sou ro Mu ni ci-
pal. Tal vez sua re ce i ta não ul tra pas se a do ICMS ou a
do Impos to de Ren da, mas se gu ra men te, se bem ad -
mi nis tra do o tri bu to, de ve rá de i xar para trás a re ce i ta
de im pos tos como o Impos to de Impor ta ção e, mes -
mo, o Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos.

Além des sa am pli a ção da base de in ci dên cia do 
im pos to, que jul ga mos sua prin ci pal vir tu de, o pro je to
dis põe, ain da, so bre a ma i o ria dos ter mos re le van tes
ati nen tes ao ISSQN:

1º de fi ne as hi pó te ses de in ci dên cia
(fa tos ge ra do res), no art. 1º, ca put, e §§ lº e 
3º, e na lis ta ane xa;

2º re la ci o na, no art. 2º, as hi pó te ses de 
não-in ci dên cia, en tre as qua is as ex por ta-
ções de ser vi ços para o ex te ri or;

3º de li mi ta, nos arts. 3º e 4º, a com pe-
tên cia im po si ti va, ao fi xar o lo cal onde o im -
pos to será de vi do;

4º de fi ne o su je i to pas si vo di re to (con-
tri bu in te) das obri ga ções tri bu tá ri as (art. 5º);

5º pre vê a atri bu i ção de res pon sa bi li-
da de tri bu tá ria (su je i ção pas si va in di re ta),
no art. 6º;

6º de fi ne, no art. 7º, a base de cál cu lo
do im pos to.

Com isso, o pro je to com ple men ta o art. 146,
in ci so III, alí nea a, da Cons ti tu i ção, além de ex clu ir
da in ci dên cia do im pos to as ex por ta ções de ser vi-
ços para o ex te ri or, pro ven do, des tar te, a re gu la ção
do in ci so II, do § 3º, do art. 156 da Car ta Po lí ti ca de
1988.

Con tu do, pa re ce-nos que, no afã de do tar os
Mu ni cí pi os de uma ex ce len te fon te de re cur sos, o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ul tra pas sou al guns li mi tes,
ora tor nan do o sis te ma tri bu tá rio mais cu mu la ti vo do
que já é, ora fra gi li zan do em de ma sia a si tu a ção do
con tri bu in te. Para sa nar es sas ei vas, acre di ta mos que 
se fa zem ne ces sá ri as três su pres sões na lis ta de ser -
vi ços.

Uma des sas fa lhas da pro po si ção es bar ra na
ques tão da com pe tên cia tri bu tá ria. De acor do com a
unâ ni me po si ção dou tri ná ria, um fato é in ques ti o ná-
vel: no Bra sil, a com pe tên cia tri bu tá ria de cada pes-
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, des de a re for ma de
1965, é ri gi da men te es ta be le ci da pela pró pria Cons ti-
tu i ção. Não há, por tan to, es pa ço para que Mu ni cí pio,
Esta do, ou mes mo a União exi ja tri bu to so bre de ter-
mi na do fato sem que es te ja ex pres sa men te au to ri za-
do pela Car ta.
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Des sa for ma, a in clu são de fa tos atí pi cos na lis -
ta de ser vi ços su je i tos ao ISSQN, além de não au to ri-
zar a co bran ça do im pos to so bre tais fa tos, ser vi ria
ape nas para so bre car re gar ain da mais as ins tân ci as
ju di ci a is, que já não con se guem exer cer sua mis são
ins ti tu ci o nal no pe río do de tem po de se já vel.

Como, po rém, es ta mos exa mi nan do ex clu si va-
men te as emen das a pro je to ori gi ná rio des ta Casa,
não é pos sí vel a sua al te ra ção por no vas emen das.
Cabe-nos ape nas, em Ple ná rio, aca tar ou re je i tas as
emen das da Câ ma ra, sem mo di fi car o seu teor.

Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, o subs ti tu ti vo da Câ ma ra a pro je to
do Se na do será con si de ra do sé rie de emen das e vo -
ta do, se pa ra da men te, por ar ti gos, pa rá gra fos, in ci-
sos, alí ne as e itens, o que nos per mi te a apro va ção
ou re je i ção de qual quer des ses dis po si ti vos.

O Re gi men to per mi te, ain da, no art. 286, pa rá-
gra fo úni co, a vo ta ção em par te de emen da da Câ ma-
ra, des de que seu tex to seja sus ce tí vel de di vi são.
Assim, esta Co mis são po de rá es co i mar al guns dis po-
si ti vos de tre chos que en ten der in cons ti tu ci o na is ou
mes mo in con ve ni en tes.

Com base nes sas fa cul da des, ca be ria, en tão, a
esta Casa an te ci par-se ao Po der Ju di ciá rio e, com a
re je i ção dos dis po si ti vos ou tre chos aba i xo apon ta-
dos, re a li zar, ela pró pria, po li ti ca men te, o con tro le de
cons ti tu ci o na li da de de tal ato nor ma ti vo, o que, nos
di ze res de Mi chel Te mer sig ni fi ca “im pe dir a sub sis-
tên cia da efi cá cia de nor ma con trá ria à Cons ti tu i ção”.

A pri me i ra su pres são é a do su bi tem 7.03 da lis -
ta de ser vi ços, que ti pi fi ca a in cor po ra ção imo bi liá ria
como ser vi ço su je i to ao ISSQN. Na re a li da de, a ope -
ra ção de in cor po ra ção imo bi liá ria não se con fun de
com o ser vi ço de cons tru ção ci vil, este cor re ta men te
re la ci o na do na lis ta.

Incor po ra dor nada mais é que aque le que, após
re gis trar em car tó rio to dos os do cu men tos ne ces sá ri-
os, com pro mis sa ou efe ti va a ven da de uni da des au -
tô no mas con do mi ni a is an tes da con clu são das obras
e res pon sa bi li za-se pela en tre ga das obras con clu í-
das. Per ce be-se, no pro ces so de in cor po ra ção, que o
ISSQN será pago, po rém so bre ou tros ser vi ços que
de cor re rão na tu ral men te da in cor po ra ção e que es-
tão su je i tos ao im pos to, como o ser vi ço de cons tru-
ção, de pro pa gan da e de cor re ta gem de imó ve is.

Se o ISSQN pu des se in ci dir tam bém so bre a in -
cor po ra ção, o se tor da cons tru ção ci vil es ta ria so bre-
car re ga do pela exi gên cia do mes mo tri bu to so bre o
mes mo fato ge ra dor por duas ve zes, o que con fi gu ra ria
um bis in idem ina ce i tá vel numa épo ca em que as mo -

di fi ca ções pro pos tas no sis te ma tri bu tá rio apon tam
para a de so ne ra ção do se tor pro du ti vo da eco no mia.

Por essa ra zão, pro po mos a re je i ção, no mo-
men to opor tu no, do su bi tem 7.03 da lis ta, e, em con -
se qüên cia, a re je i ção do in ci so IV do art. 3º do Subs ti-
tu ti vo, que re gu la ria a ti tu la ri da de da re ce i ta do tri bu to
co bra do so bre a in cor po ra ção.

O se gun do as pec to que me re ce mais acu ra da
aná li se en vol ve os ser vi ços grá fi cos. Atu al men te, tais
ser vi ços su je i tam-se ao ISSQN sem pre que o ma te ri al
im pres so não seja ob je to se sa í das sub se qüen tes su -
je i tas à in ci dên cia do ICMS. Se, ao con trá rio, o im pres-
so grá fi co des ti nar-se a re ven da ou a in te grar, como
em ba la gem ou ró tu lo, ou tro pro du to tri bu ta do pelo
ICMS, es ta rá tam bém su je i to ao im pos to es ta du al, de
modo a per mi tir que o va lor pago seja in te i ra men te
aba ti do na fu tu ra sa í da do pro du to fi nal. A le gis la ção
ga ran te, as sim, a não cu mu la ti vi da de do sis te ma.

Pela re da ção do Subs ti tu ti vo, qual quer im pres so
grá fi co es ta ria su je i to ape nas ao ISSQN, que não po -
de ria ser apro ve i ta do como cré di to do JCMS. Com
isso, ele va ria a car ga tri bu tá ria de to dos os im pres sos
des ti na dos a re ven da e de to dos os pro du tos que ne -
ces si tem de ró tu lo ou em ba la gem, acar re tan do a co -
bran ça de im pos to so bre im pos to e to man do nos so
sis te ma tri bu tá rio ain da mais cu mu la ti vo. Para cor ri gir
essa dis tor ção, faz-se ne ces sá ria a re je i ção das ex-
pres sões “em ge ral”, con ti da no item 13, e “em ge ral,
in clu si ve ser vi ços de fi na li za ção e aca ba men to como
cor te, vin co, co la gem e con gê ne res, ain da que ve-
nham a in te grar de qual quer for ma pro du tos des ti na-
dos à co mer ci a li za ção ou in dus tri a li za ção” con ti da no
su bi tem 13.05 da lis ta.

Um úl ti mo as pec to do ta do de es pe ci al im por tân-
cia na lei com ple men tar que dis ci pli na o ISSQN re fe-
re-se à fi xa ção das alí quo tas má xi mas e mí ni mas do
im pos to, so bre as qua is se omi te o Subs ti tu ti vo.

A esse res pe i to, cabe lem brar que o tex to ori gi-
nal do PLS 161, de 1989 – Com ple men tar, fi xa va, em
seu art. 5º, as alí quo tas má xi mas do im pos to. No
subs ti tu ti vo, po rém, esse ar ti go foi so bre pos to pelo
art. 3º, que tra ta de as sun to in te i ra men te di ver so e
alhe io a ma té ria de lei com ple men tar, as sun to que
po de ria es tar bem aco mo da do até mes mo em de cre-
to do Po der Pú bli co Mu ni ci pal, haja vis ta que se re fe re
a obri ga ção tri bu tá ria aces só ria dos pres ta do res, to -
ma do res e in ter me diá ri os de ser vi ços.

Ocor re que o Subs ti tu ti vo su pri miu o tex to do
art. 5º, sem, no en tan to, tra zer qual quer cláu su la que
es ta be le ça li mi tes na co bran ça cio im pos to, de i xan do,
em con se qüên cia, o ci da dão-con tri bu in te de ma si a da-
men te des pro te gi do ante a even tu al ne ces si da de de
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au men to de re ce i ta de cada um dos mi lha res de Te-
sou ros Mu ni ci pa is.

Como so lu ção para sa nar essa gra ve omis são,
im põe-se a re je i ção do art. 8º do Subs ti tu ti vo, res ta be-
le cen do-se a re da ção do art. 5º da pro po si ção ori gi-
nal, mas ape nas de seu ca put e de seus in ci sos I e VI,
uma vez que os de ma is in ci sos e os pa rá gra fos do re -
fe ri do ar ti go já es tão, de ou tra for ma. con ti dos no
Subs ti tu ti vo ou co li dem com ou tros dis po si ti vos des te,
não po den do, por tan to, ser re cu pe ra dos.

Qu an to à alí quo ta mí ni ma, em bo ra fos se de se-
já vel a sua pre vi são no Subs ti tu ti vo, a omis são não
ca u sa rá pre ju í zos à re gu la ção do im pos to, por quan to
seu va lor já está de ter mi na do, pro vi so ri a men te, pelo
art. 88 do ADCT, acres cen ta do pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 37, de 2002, em 2%, até que lei com ple-
men tar dis ci pli ne a ma té ria.

III – Voto

Com base no ex pos to, cer to de que a nova lei vi -
a bi li za o for ta le ci men to das fi nan ças pú bli cas mu ni ci-
pa is, vo ta mos pela apro va ção par ci al do Subs ti tu ti vo
da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na-
do nº 161, de 1989 – Com ple men tar e pela re je i ção
dos se guin tes dis po si ti vos e tre chos:

–  su bi tem 7.03 da lis ta de ser vi ços
ane xa, por se re fe rir a ope ra ção que não
cons ti tui ser vi ço;

– in ci so IV do art. 3º do Subs ti tu ti vo,
em de cor rên cia da re je i ção do su bi tem 7.03
da lis ta;

– ex pres sões “em ge ral”, con ti da no
item 13, e “em ge ral, in clu si ve ser vi ços de fi -
na li za ção e aca ba men to como cor te, vin co,
co la gem e con gê ne res, ain da que ve nham a 
in te grar de qual quer for ma pro du tos des ti na-
dos á co mer ci a li za ção ou in dus tri a li za ção”
con ti da no su bi tem 13.05 da lis ta, a fim de
evi tar a tri bu ta ção em cas ca ta das em ba la-
gens e ró tu los;

– art. 8º do Subs ti tu ti vo, para que seja
res ta be le ci da a re da ção do art. 5º, ca put e
in ci sos I e VI, do pro je to ori gi nal, que fi xam
as alí quo tas má xi mas do ISSQN.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá .

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 455, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro das Ci da des so bre obras de sa -
ne a men to e abas te ci men to de água em
mu ni cí pi os bra si le i ros.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao Se-
nhor Mi nis tro das Ci da des, in for ma ções por es cri to
acer ca dos pro je tos de abas te ci men to de água e im -
plan ta ção de re des de es go tos sa ni tá ri os em ci da des
bra si le i ras, bem como se o Bra sil ade riu ao pro gra ma
da ONU de no mi na do Ano Inter na ci o nal da Água
Doce e se os pro je tos de cor rem des se pro gra ma, es -
pe ci fi can do:

– Mo da li da de da pro gra ma ção;
– To tal de re cur sos a se rem em pre ga-

dos;
– Nú me ro de ci da des e de do mi cí li os a 

se rem aten di dos.

Jus ti fi ca ção

Den tro da com pe tên cia fis ca li za do ra do Con-
gres so Na ci o nal, ao Se na do é im por tan te co nhe cer
por me no res so bre a pro gra ma ção des ti na da a im-
plan ta ção de abas te ci men to de água e de re des de
sa ne a men to bá si co nas ci da des bra si le i ra, ra zão des -
te Re que ri men to de Infor ma ções.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(Á Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zem bro de 1996, que Esta be le ce as Di re-
tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal
para de ter mi nar a ado ção de po lí ti cas es -
pe ci fi cas de aces so a bi bli o te cas, a com -
pu ta do res e a in ter net e ela bo ra ção de
me tas de in clu são di gi tal.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 4º, 9º e 12 da Lei nº 9.394, de 20

de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar acres ci dos
dos se guin tes in ci sos:

Art. 4º ....................................................
X – Ofer ta de aces so á bi bli o te ca, a

com pu ta do res e à rede mun di al de com pu-
ta do res (in ter net).

Art. 9º ...................................................
X – ela bo rar po lí ti cas es pe ci fi cas e

me tas de in clu são di gi tal, em co la bo ra rão
com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os.

Art. 12....................................................
IX – Ofer tar bi bli o te ca e la bo ra tó ri os de 

ciên ci as e de in for má ti ca, vi san do es ti mu lar
a le i tu ra e de mo cra ti zar co nhe ci men to e
aces so a com pu ta do res e à rede mun di al de 
com pu ta do res (in ter net).” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Ses sões  17 de ju nho de 2003. – Anto -
nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

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

TÍTULO III
Do Di re i to à Edu ca ção e do De ver de Edu car

Art. 4º O de ver do Esta do com edu ca ção es co lar
pú bli ca será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in -
clu si ve para os que a ele não ti ve ram aces so na ida de
pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de ao en si no mé dio;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do
gra tu i to aos edu can dos com ne ces si da des es pe ci a is,
prefe ren ci al men te na rede re gu lar de en si no;

IV – aten di men to gra tu i to em cre ches e pré-es -
co las às cri an ças de zero a seis anos de ida de; V –
aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no, da pes -
qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci da de de 
cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – ofer ta de edu ca ção es co lar re gu lar para jo -
vens e adul tos, com ca rac te rís ti cas e mo da li da des

ade qua das às suas ne ces si da des e dis po ni bi li da des,
ga ran tin do-se aos que fo rem tra ba lha do res as con di-
ções de aces so e per ma nên cia na es co la;

VIII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal pú bli co, por meio de pro gra mas su ple men-
ta res de ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men-
ta ção e as sis tên cia à sa ú de;

IX – pa drões mí ni mos de qua li da de de en si no,
de fi ni dos como a va ri e da de e quan ti da de mí ni mas,
por alu no, de in su mos in dis pen sá ve is ao de sen vol vi-
men to do pro ces so de en si no-apren di za gem.

....................................................................................
Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em

co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da-
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for -
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com os sis te mas de en si-
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho-
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra -
du a ção e pós-gra du a ção;

VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe-
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so -
bre este ní vel de en si no;

IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi-
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti-
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no. § 1º Na es tru tu ra edu ca ci o-
nal, ha ve rá um Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, com
fun ções nor ma ti vas e de su per vi são e ati vi da de per -
ma nen te, cri a do por lei.
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§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to nos in ci sos
V a IX, a União terá aces so a to dos os da dos e in for-
ma ções ne ces sá ri os de to dos os es ta be le ci men tos e
ór gãos edu ca ci o na is.

§ 3º As atri bu i ções cons tan tes do in ci so IX po -
de rão ser de le ga das aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral, des de que man te nham ins ti tu i ções de edu ca ção
su pe ri or.
....................................................................................

Art. 12. Os es ta be le ci men tos de en si no, res pe i-
ta das as nor mas co muns e as do seu sis te ma de en si-
no, te rão a in cum bên cia de:

I – ela bo rar e exe cu tar sua pro pos ta pe da gó gi-
ca;

II – ad mi nis trar seu pes so al e seus re cur sos ma -
te ri a is e fi nan ce i ros;

III – as se gu rar o cum pri men to dos dias le ti vos e
ho ras-aula es ta be le ci das;

IV – ve lar pelo cum pri men to do pla no de tra ba-
lho de cada do cen te;

V – pro ver me i os para a re cu pe ra ção dos alu nos
de me nor ren di men to;

VI – ar ti cu lar-se com as fa mí li as e a co mu ni da-
de, cri an do pro ces sos de in te gra ção da so ci e da de
com a es co la;

VII – in for mar os pais e res pon sá ve is so bre a
fre qüên cia e o ren di men to dos alu nos, bem como so -
bre a exe cu ção de sua pro pos ta pe da gó gi ca.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res para jus ti fi car a pro po si ção, nos ter -
mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Peço a
pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So li ci to a V. Exª, Se na dor Le o nel Pa van, e aos
de ma is Se na do res que aguar dem. Ain da não aca bou
a le i tu ra do Expe di en te. Logo em se gui da, da rei a pa -
la vra a V. Exªs.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res está com a 
pa la vra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para jus ti fi car pro po si ção. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
na ver da de, este pro je to de lei que apre sen to hoje
tem por ob je ti vo re du zir a ex clu são di gi tal, que já
apre sen ta ín di ces alar man tes em nos so País e se in -

se re no con tex to mais am plo da de si gual da de so ci al
no Bra sil. Tra ta-se da dis tân cia exis ten te en tre a po pu-
la ção e a in for má ti ca, o que vem ge ran do a des qua li fi-
ca ção pro fis si o nal do tra ba lha dor bra si le i ro.

A im por tân cia da in for má ti ca para o mun do mo -
der no pode ser vis ta por meio de sua pre sen ça con tí-
nua em nos so co ti di a no. Des de as pe que nas até as
gran des ati vi da des, li da mos com in for má ti ca. E isso
eu falo, Sr. Pre si den te, não so men te pelo lado pro fis-
si o nal, mas como con di ção in dis pen sá vel para a edu -
ca ção, a cul tu ra, o la zer, en fim, para a nos sa pró pria
vida so ci al.

Cer ta men te, a des qua li fi ca ção do tra ba lha dor
bra si le i ro – de ri va da da fal ta de co nhe ci men to so bre
os prin cí pi os e ins tru men tos da in for má ti ca – é um
dos fa to res que ex pli cam nos so ele va do nú me ro de
de sem pre ga dos, ao lado de di ver sos ou tros fa to res
ma cro e co nô mi cos, ain da não re sol vi dos pelo novo
Go ver no. To da via, não é mi nha in ten ção dis cor rer so -
bre a ques tão do de sem pre go, que é com ple xa e dá
mar gem a mu i tas con si de ra ções. Ve nho tra tar de
pon to mais es pe cí fi co, que se in se re, como dis se, na
ques tão da de si gual da de so ci al, es pe ci fi ca men te so -
bre a de no mi na da “ex clu são di gi tal”.

É que, ao lado das enor mes ma ze las de ex clu-
são so ci al exis ten tes em nos so Bra sil, sem dú vi da al -
gu ma sur ge uma nova mo da li da de de mar gi na li za-
ção: a ex clu são di gi tal. Aden tran do no sé cu lo XXI, o
Bra sil ain da con vi ve com a fome e a ir re gu lar dis tri bu i-
ção de ren da. Infe liz men te, ao lado des sas fe ri das so -
ci a is, ain da não so lu ci o na das por to dos os Go ver nos
que se su ce de ram na go ver nan ça do Bra sil, ain da te -
re mos de equa ci o nar a cha ga da épo ca mo der na,
pois a au sên cia de po lí ti ca de de mo cra ti za ção da in -
for má ti ca está in se rin do essa nova for ma de ex clu são
so ci al em nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to em -
bo ra pos sa ser um pa ra do xo afir mar que a tec no lo gia
mo der na, cujo ob je ti vo é, in can sa vel men te, a me lho-
ria de vida da hu ma ni da de, está re fle tin do uma nova
mo da li da de de ex clu são so ci al, a bem da ver da de, ela 
atin ge mi lha res de tra ba lha do res bra si le i ros que não
co nhe cem, não usam, não sa bem e não es tão par ti ci-
pan do des ta nova es fe ra de so ci a bi li da de que é a in -
for má ti ca.

Sr. Pre si den te, da dos da Fun da ção Ge tú lio Var -
gas e do Co mi tê para a De mo cra ti za ção da Infor má ti-
ca, di vul ga dos no mês de mar ço úl ti mo, apon tam que
cer ca de 1 mi lhão de bra si le i ros es tão ade rin do à in -
for má ti ca a cada qua tro me ses, ou seja, há uma mé -
dia de 250 mil pes so as por mês, e, so men te no mês
de mar ço de 2003, o País re gis trou 26,7 mi lhões de
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pes so as com com pu ta dor em casa, o que sig ni fi ca di -
zer que, des de o ano de 2000, a taxa de bra si le i ros
com aces so à in for má ti ca avan çou de 10% para 15%
do to tal da po pu la ção.

To da via, o Bra sil ain da pos sui 150 mi lhões de
“sem com pu ta do res”, se gun do os mes mos da dos da
Fun da ção Ge tú lio Var gas e do Co mi tê para a De mo-
cra ti za ção da Infor má ti ca.

Ve ri fi ca-se que qua tro dos cin cos Esta dos com
ma i o res e me lho res nú me ros de aces so ao com pu ta-
dor es tão nas Re giões Sul e Su des te. São eles: São
Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná. Por
seu tur no, os Esta dos com me no res ín di ces de aces -
so ao com pu ta dor es tão lo ca li za dos jus ta men te nas
re giões mais po bres de nos so País, as Re giões Nor te
e Nor des te. São eles: Ma ra nhão, Pi a uí, To can tins,
Acre e Ala go as.

Em meu Esta do de Ser gi pe, os nú me ros não
são nada ani ma do res, pois, mu i to em bo ra Ser gi pe te -
nha 6,59% de taxa de aces so a com pu ta dor em re la-
ção a 12,46% da taxa de aces so a com pu ta dor do
Bra sil e te nha 4,45% da taxa de aces so à Inter net em
re la ção a 8,31% da taxa de aces so à Inter net do Bra -
sil, em ter mos ab so lu tos, o Esta do de Ser gi pe con tri-
bui com ape nas 1,08% de par ti ci pa ção no nú me ro de
pes so as que pos su em com pu ta do res e com 0,57%
de par ti ci pa ção no nú me ro de pes so as que pos su em
Inter net. Ou seja, para um Esta do com ape nas
21.962Km2 e, se gun do o cen so de 2000, com
1.784.475 de ha bi tan tes, es ses nú me ros sã pí fi os!

O Dis tri to Fe de ral ocu pa o pri me i ro lu gar nes se
ran king de aces so a com pu ta dor e à Inter net.

Sr. Pre si den te, a agri cul tu ra é o se tor eco nô mi co
com ín di ces mais ba i xos de in clu são di gi tal, pois con -
ta com ape nas 1,41% de taxa de aces so a com pu ta-
dor e 0,64% de taxa de aces so à Inter net.

O pro ble ma tor na-se mu i to mais gra vo so quan -
do atin ge a pró pria con di ção de tra ba lho de mi lha res
de pes so as, pois, numa épo ca em que o mer ca do de
tra ba lho exi ge cada vez mais qua li fi ca ção pro fis si o-
nal, in clu si ve com co nhe ci men tos de in for má ti ca, há
um nú me ro alar man te de ex clu í dos da in for má ti ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do
Pro je to de Lei, que, al te ran do a Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção (LDB), Lei nº 9.394/96, es ta be le ce
como de ver do Po der Pú bli co com a edu ca ção ofer tar
aces so a com pu ta do res e à Inter net, qui çá por in ter-
mé dio de la bo ra tó ri os de in for má ti ca, bem como de -
ter mi nar como in cum bên cia da União, em co la bo ra-
ção com os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, a

ela bo ra ção de po lí ti cas es pe cí fi cas e de me tas de in -
clu são di gi tal.

Por fim, o pro je to de lei que es tou apre sen tan do
hoje tam bém de ter mi na na LDB que os es ta be le ci-
men tos de en si no, res pe i ta das as nor mas co muns e
as do sis te ma de en si no, te rão a in cum bên cia de ofer-
tar la bo ra tó ri os de in for má ti ca vi san do a de mo cra ti zar
o aces so ao mun do di gi tal.

Sem dú vi da al gu ma, es sas me di das irão con tri-
bu ir para a mi ti ga ção da ex clu são di gi tal, pois, me di-
an te a edu ca ção e o in ves ti men to nos jo vens, ha ve rá,
em um fu tu ro pró xi mo, pes so as ca pa ci ta das e com
me lho res ap ti dões para ata car ou tras ma ze las que
ain da atin gem o nos so País, tal como a de si gual da de
so ci al.

Sr. Pre si den te, de vi do à re le vân cia da ma té ria e
ten do em vis ta que não foi pos sí vel a le i tu ra in te gral
do meu dis cur so, so li ci to que o mes mo seja pu bli ca-
do, como jus ti fi ca ção, em sua to ta li da de.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res:
gos ta ria de abor dar um tema que, em úl ti ma aná li se,
se in se re no con tex to mais am plo da de si gual da de
so ci al no Bra sil. Tra ta-se da dis tân cia exis ten te en tre a 
po pu la ção e a in for má ti ca, o que vem ge ran do a des -
qua li fi ca ção pro fis si o nal do tra ba lha dor bra si le i ro.

A im por tân cia da in for má ti ca para o mun do mo -
der no pode ser vis ta atra vés da sua pre sen ça, con tí-
nua, em nos so co ti di a no. Des de as pe que nas até as
gran des ati vi da des, li da mos com a in for má ti ca. E isso
eu falo, se nhor Pre si den te, não so men te pelo lado
pro fis si o nal, mas en quan to con di ção in dis pen sá vel
para a edu ca ção, a cul tu ra, o la zer, en fim, para a nos -
sa pró pria vida so ci al.

Cer ta men te, a des qua li fi ca ção do tra ba lha dor
bra si le i ro – de ri va da da fal ta de co nhe ci men to so bre os 
prin cí pi os e ins tru men tos da in for má ti ca -, é um dos fa -
to res que ex pli cam nos so ele va do nú me ro de de sem-
pre ga dos, ao lado de di ver sos ou tros fa to res ma cro e-
co nô mi cos, ain da não re sol vi dos pelo novo go ver no.
To da via não é mi nha in ten ção dis cor rer so bre a ques -
tão do de sem pre go – ques tão que é com ple xa e que
dá mar gem a mu i tas con si dera ções. Ve nho tra tar de
pon to mais es pe cí fi co, que se in se re, como dis se, na
ques tão da de si gual da de soci al, es pe ci fi ca da men te
so bre a de no mi na da “ex clu são di gi tal”.

É que ao lado das enor mes ma ze las de ex clu-
são so ci al exis ten tes em nos so Bra sil, sem dú vi da al -
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gu ma sur ge uma nova mo da li da de de mar gi na li za-
ção: a ex clu são di gi tal! Aden tran do no sé cu lo XXI, o
Bra sil ain da con vi ve com a fome e a ir re gu lar dis tri bu i-
ção de ren da. Infe liz men te, ao lado des sas fe ri das so -
ci a is, ain da não so lu ci o na das por to dos os go ver nos
que se su ce de ram na go ver nan ça do Bra sil, ain da te -
re mos de equa ci o nar a cha ga da épo ca mo der na,
pois a au sên cia de po lí ti ca de de mo cra ti za ção da in -
for má ti ca está in se rin do essa nova for ma de ex clu são
so ci al em nos so País.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i to em bo ra pos sa
ser um pa ra do xo afir mar que a tec no lo gia mo der na,
cujo ob je ti vo é in can sa vel men te a me lho ria de vida
da hu ma ni da de, está re fle tin do uma nova mo da li da-
de de ex clu são so ci al, a bem da ver da de, ela atin ge
mi lha res de tra ba lha do res bra si le i ros que não co-
nhe cem, não usam, não sa bem e não es tão par ti ci-
pan do des ta nova es fe ra de so ci a bi li da de que é a
in for má ti ca.

Sr. Pre si den te, da dos da Fun da ção Ge tú lio Var-
gas e do Co mi tê para a De mo cra ti za ção da Infor má ti-
ca, di vul ga dos no mês de mar ço úl ti mo, apon tam que
cer ca de 1 mi lhão de bra si le i ros es tão ade rin do à in -
for má ti ca a cada qua tro me ses, ou seja, te mos uma
mé dia de 250 mil pes so as por mês; e, so men te no
mês de mar ço de 2003, o País re gis trou 26,7 mi lhões
de pes so as com com pu ta dor em casa, o que sig ni fi ca
di zer que des de o ano 2000, a taxa de bra si le i ros com
aces so à in for má ti ca avan çou de 10% para 15% do
to tal da po pu la ção.

To da via, o Bra sil ain da pos sui 150 mi lhões de
“sem-com pu ta do res”, se gun do os mes mos da dos da
Fun da ção Ge tú lio Var gas e do Co mi tê para a De mo-
cra ti za ção da Infor má ti ca.

Ve ri fi ca-se que qua tro dos cin cos es ta dos com
ma i o res e me lho res nú me ros de aces so ao com pu ta-
dor es tão na re gião Sul e Su des te, são eles, São Pa u-
lo, Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná. Por seu
tur no, os es ta dos com me no res ín di ces de aces so ao
com pu ta dor es tão lo ca li za dos, jus ta men te, nas re-
giões mais po bres de nos so País, a Re gião Nor te e
Nor des te, são eles: Ma ra nhão, Pi a uí, To can tins, Acre
e Ala go as.

Em meu Esta do de Ser gi pe os nú me ros não são 
nada ani ma do res, pois mu i to em bo ra Ser gi pe te nha
6,59% de taxa de aces so a com pu ta dor em re la ção a
12,46% da taxa de aces so a com pu ta dor do Bra sil e
te nha 4,45% da taxa de aces so à in ter net em re la ção
a 8,31% da taxa de aces so à in ter net do Bra sil, em
ter mos ab so lu tos, o Esta do de Ser gi pe con tri bui com
ape nas 1,08% de par ti ci pa ção no nú me ro de pes so as
que pos su em com pu ta do res e com 0,57% de par ti ci-

pa ção no nú me ro de pes so as que pos su em in ter net.
Ou seja, para um Esta do com ape nas 21.962 Km2 e,
se gun do o cen so de 2000, com 1.784.475 de ha bi tan-
tes, es tes nú me ros são pí fi os!

O Dis tri to Fe de ral ocu pa o pri me i ro lu gar nes se
ran king de aces so a com pu ta dor e à in ter net. Este
fato de cor re do se tor de ati vi da de eco nô mi ca pre do-
mi nan te no Dis tri to Fe de ral ser o ser vi ço pú bli co que
pos sui uma taxa de aces so a com pu ta dor de 27,53%
e taxa de aces so à in ter net de 19,64%. Se ve ri fi car-
mos como an dam os ou tros se to res da eco no mia, ve -
re mos o quan to o Bra sil está lon ge de ser um País in -
for ma ti za do. O se tor de ser vi ço e a in dús tria pos su-
em, res pec ti va men te, 17,56% de taxa de aces so a
com pu ta dor, 12,05% de taxa de aces so à in ter net e
14,08% de taxa de aces so a com pu ta dor e 9,03% de
taxa de aces so à in ter net.

A agri cul tu ra é o se tor eco nô mi co com ín di ces
mais ba i xo de in clu são di gi tal, pois ela con ta com
ape nas 1,41% de taxa de aces so a com pu ta dor e
0,64% de taxa de aces so à in ter net.

O pro ble ma tor na-se mu i to mais gra vo so quan -
do atin ge a pró pria con di ção de tra ba lho de mi lha res
de pes so as, pois numa épo ca em que o mer ca do de
tra ba lho exi ge cada vez mais qua li fi ca ção pro fis si o-
nal, in clu si ve com co nhe ci men tos de in for má ti ca, te -
mos um nú me ro alar man te de ex clu í dos da in for má-
ti ca.

As ma i o res ví ti mas são os tra ba lha do res com
ba i xas re mu ne ra ções, ou seja, os mes mos bra si le i ros
que so frem os efe i tos da gri tan te de si gual da de so ci al
são afli gi dos, no va men te, pela alar man te ex clu são di -
gi tal. Ape nas para se ter uma idéia a ren da men sal
dos que pos su em com pu ta dor em casa é de R$
1.677,00 con tra R$ 569,00 do to tal da po pu la ção ocu -
pa da.

Por ou tro lado, a ex clu são di gi tal tam bém se gue
os ca mi nhos da ba i xa es co la ri da de, vis to que a mé dia
de es co la ri da de dos “sem-com pu ta do res”, en tre 4 a 3 
anos, é até duas ve zes me nor do que a mé dia de es -
co la ri da de da que les que pos su em e usam com pu ta-
do res, en tre 8 a 7 anos de es co la ri da de.

O Co mi tê para De mo cra ti za ção da Infor má ti ca
diz que o me lhor ca mi nho para se re ver ter essa si tu a-
ção é in ves tir nas es co las e nos jo vens de áre as ca -
ren tes e sem pers pec ti va so ci al. Aqui, Sr. Pre si den te,
te re mos que, pri me i ra men te, so lu ci o nar duas ou tras
gra ves ques tões:

Pri me i ro, é que pra ti ca men te me ta de dos pro fis-
si o na is de edu ca ção bá si ca no Bra sil (48%) não tem
aces so a com pu ta do res ou à in ter net.

15742 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Se gun do, ain da é in su fi ci en te o nú me ro de es -
co las com la bo ra tó ri os de in for má ti ca. Do to tal de alu -
nos ma tri cu la dos no en si no fun da men tal re gu lar,
25,4% es ta vam ma tri cu la dos em es co las com aces so
à in ter net e no en si no mé dio re gu lar este nú me ro é de 
45,6%.

Por tan to, te mos que tre i nar e ga ran tir a in clu são
di gi tal de nos sos pro fes so res e es ta be le ci men tos de
en si nos para que os jo vens ca ren tes pos sam con tar
com essa im pres cin dí vel fer ra men ta do mun do mo-
der no.

Aliás, res ta ine gá vel a es pe ta cu lar con tri bu i ção
da in for má ti ca para o en si no e a apren di za gem. Os
da dos do Mi nis té rio da Edu ca ção, do Sis te ma de Ava -
li a ção do Ensi no Bá si co, de mons tram, por exem plo,
que os es tu dan tes que dis põem de com pu ta dor em
casa têm de sem pe nho su pe ri or em até 17% nos ca -
sos de pro va em ma te má ti ca e 13% ma i or em por tu-
guês, se com pa ra dos com aque les que não usam e
não têm com pu ta do res em casa.

Por tan to, es tou apre sen tan do Pro je to de Lei
que, al te ran do a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção (LDB), Lei nº 9.394/96, es ta be le ce como de -
ver do Po der Pú bli co com a edu ca ção ofer tar aces -
so a com pu ta do res e à in ter net, qui çá atra vés de la -
bo ra tó ri os de in for má ti ca; bem como, de ter mi nar
como in cum bên cia da União, em co la bo ra ção com
os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, a ela bo-
ra ção de po lí ti cas es pe cí fi cas e de me tas de in clu-
são di gi tal.

Por fim, o pro je to de lei que es tou apre sen tan do
hoje tam bém de ter mi na na LDB que os es ta be le ci-
men tos de en si no, res pe i ta das as nor mas co muns e
as do sis te ma de en si no, te rão a in cum bên cia de ofer-
tar la bo ra tó ri os de in for má ti ca vi san do de mo cra ti zar o 
aces so ao mun do di gi tal.

Sem dú vi da al gu ma que es sas me di das irão
con tri bu ir para a mi ti ga ção da ex clu são di gi tal, pois
atra vés da edu ca ção e do in ves ti men to nos jo vens, te -
re mos em um fu tu ro pró xi mo, pes so as ca pa ci ta das e
com me lho res ap ti dões para ata car ou tras ma ze las
que ain da atin gem o nos so País, tal como a de si gual-
da de so ci al.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to
Inter no, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 241, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vo ao De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 
– Có di go Pe nal – ti pi fi can do o cri me de
par ti ci pa ção em or ga ni za ção cri mi no sa.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-

bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
dis po si ti vos:

“Orga ni za ção cri mi no sa
‘Art. 288-A. Par ti ci par em or ga ni za ção

for mal ou in for mal para a prá ti ca de cri mes,
o apro ve i ta men to do pro du to de cri mes, ou
ou tras for mas de apo io a cri mi no sos, se jam
os cri mes co me ti dos em ter ri tó rio na ci o nal
ou no es tran ge i ro.’

Pena – re clu são, de cin co a dez anos,
e mul ta.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ata que do cri me or ga ni za do à so ci e da de ci vil
vem re cru des cen do e está a exi gir uma res pos ta le -
gis la ti va, que dote de ar mas as for ças pú bli cas nes ta
luta.

O con ce i to de or ga ni za ções cri mi no sas sur giu
no sé cu lo XX e foi uti li za do para iden ti fi car e per se guir
va ri a das or ga ni za ções, como as má fi as ame ri ca na e
ita li a na ou a SS na zis ta.

A or ga ni za ção cri mi no sa vai além da mera qua -
dri lha ou ban do, pois não ape nas par ti ci pa di re ta men-
te dos cri mes, mas ain da for ne ce um qua dro de apo io
os ten si va men te le gal aos cri mi no sos e per mi te o
apro ve i ta men to do pro du to dos cri mes.

Nes te sen ti do, o pre sen te pro je to apre sen ta a
par ti ci pa ção em or ga ni za ção des ta na tu re za como
de li to au tô no mo, per mi tin do a per se cu ção pe nal dos
seus par tí ci pes, ain da que não seja pos sí vel pro var o
seu en vol vi men to di re to em ou tros cri mes. Con to, as -
sim, com a apro va ção de meus pa res para este pro -
je to.

Sala das Ses sões, 16 de ju nho de 2003. –
Se na dor Val mir Ama ral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

– Inci ta ção ao cri me
Art. 286. Inci tar, pu bli ca men te, a prá ti ca de cri -

me:
Pena – de ten ção, de três a seis me ses, ou mul -

ta, de um a três con tos de réis.

Apo lo gia de cri me ou cri mi no so
Art. 287. Fa zer, pu bli ca men te, apo lo gia de fato

cri mi no so ou de au tor de cri me:
Pena – de ten ção, de três a seis me ses, ou mul -

ta, de um a três con tos de réis.

Qu a dri lha ou ban do
Art. 288. Asso ci a rem-se mais de três pes so as,

em qua dri lha ou ban do, para o fim de co me ter cri mes:
Pena – re clu são, de um a três anos.
Pa rá gra fo úni co. A pena apli ca-se em do bro, se

a qua dri lha ou ban do é ar ma do.
....................................................................................

(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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às
Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 456, DE 2003

Re que i ro, ou vi do o Ple ná rio, na for ma do art.
255, in ci so II, alí nea c, item 12, do Re gi men to Inter no
des ta Casa, au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia para o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos ao PLS nº 161, de 1989-Com ple men-
tar, que “de fi ne os ser vi ços de qual quer na tu re za su -
je i tos ao im pos to de com pe tên cia dos mu ni cí pi os,
pre vis to no in ci so IV do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral e es ta be le ce suas alí quo tas má xi mas. Em se tra -
tan do de ma té ria de alta re le vân cia e de sig ni fi ca ti va
im por tân cia para as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is e es -
ta du a is, ten do em vis ta o pa re cer da dou ta Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos que des ta ca nor mas cons -
tan tes da pro po si ção, con trá ri as ao tex to cons ti tu ci o-

nal e en ten den do que o re que ri men to se en qua dra na 
pre vi são re gi men tal.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Pa-
pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con for me de ci são em ca sos an te ri o res, esta
Pre si dên cia es cla re ce que, se o Ple ná rio de fe rir a
au diên cia so li ci ta da, o pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia se li mi ta rá a su ge-
rir a apro va ção ou re je i ção das al te ra ções ofe re ci-
das pela Câ ma ra dos De pu ta dos à ma té ria, con for-
me o art. 285 do Re gi men to Inter no, que dis põe que 
“emen da da Câ ma ra a Pro je to do Se na do não é
sus ce tí vel de mo di fi ca ção por meio de su be men da”.

Lem bra, ain da, que o Re gi men to Inter no pre vê,
além do exa me por co mis são, a apre ci a ção se pa ra-
da men te de dis po si ti vos de subs ti tu ti vo da Câ ma ra a
pro je to do Se na do (art. 287), bem como a pos si bi li da-
de de apre sen ta ção de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do, que per mi te a apre ci a ção in di vi du al das al te-
ra ções da Câ ma ra, dis ci pli na das nos arts. 312 a 314
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União o Avi so nº 20, de 2003 (nº 967/2003, na ori -
gem), de 4 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do Acór-
dão nº 637/2003 – TCU (Ple ná rio), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre au di to ria na in ven ta ri an ça ex tra ju di ci al da ex tin ta
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te –
Su de ne, re a li za da em cum pri men to à de ter mi na ção
do Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da a in -
ves ti gar a apli ca ção ir re gu lar dos re cur sos do Fun do
de Inves ti men tos do Nor des te – Fi nor (TC –
003.133/2001-9).

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu-
i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2003

Inse re no vos pa rá gra fos no art. 212,
ins ti tu in do o Fun do Na ci o nal da Edu ca-
ção Infan til (FUNAI) e fun dos mu ni ci pa is
para aten di men to a cri an ças de até três
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anos, e dá nova re da ção ao art. 239 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Acres cen tam-se ao art. 212 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral os se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 212. ...............................................
..............................................................
§ 6º Os Mu ni cí pi os ins ti tu i rão fun dos

es pe cí fi cos para a ma nu ten ção e o de sen-
vol vi men to da edu ca ção in fan til, com o ob je-
ti vo de as se gu rar o aten di men to às cri an ças
de até três anos de ida de.

§ 7º Os fun dos a que se re fe re o pa rá-
gra fo 6º se rão cons ti tu í dos, en tre ou tros re -
cur sos, por não me nos de vin te e cin co por
cen to dos im pos tos a que se re fe re o art.
156.

§ 8º O Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to da Edu ca ção Infan til, des ti na do a
com ple men tar os re cur sos mu ni ci pa is vol ta-
dos para o fi nan ci a men to da edu ca ção in-
fan til, será cons ti tu í do por:

I – um por cen to da re ce i ta do im pos to
a que se re fe re o art. 153, III;

II – um por cen to da re ce i ta do im pos to
a que se re fe re o art. 153,

III – seis por cen to dos re co lhi men tos
das con tri bu i ções a que se re fe re o ca put do 
art. 239.

§ 9º A lei dis po rá so bre os com po nen-
tes, a ges tão, a fis ca li za ção e os cri té ri os de 
dis tri bu i ção dos re cur sos vin cu la dos aos
fun dos a que se re fe rem os §§ 6º e 8º. (NR)”

Art. 2º O art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te
das con tri bu i ções para o Pro gra ma de Inte -
gra ção So ci al, cri a do pela Lei Com ple men-
tar nº 7, de 7 de se tem bro de 1970, e para o 
Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple-
men tar nº 8, de 3 de de zem bro de 1970,
pas sa a fi nan ci ar, nos ter mos que a lei dis -
pu ser, o pro gra ma de se gu ro-de sem pre go, a 
as sis tên cia em cre ches ao de pen den te de

tra ba lha dor e o abo no de que tra ta o § 3º
des te ar ti go.

....................................................(NR)”

Art. 3º Esta Emen da en tra em vi gor no pri me i ro
dia do exer cí cio sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no ca pí tu lo dos di re i tos
so ci a is, em seu art. 7º, XXV, pre ce i tua que “são di re i-
tos dos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is (...) a as sis tên-
cia gra tu i ta aos fi lhos e de pen den tes des de o nas ci-
men to até seis anos de ida de em cre ches e pré-es co-
las”.

No ca pí tu lo da edu ca ção, cul tu ra e des por to, es -
ta be le ce, no art. 208, IV, que “o de ver do Esta do com
a edu ca ção será efe ti va do me di an te a ga ran tia de (...) 
aten di men to em cre che e pré-es co la às cri an ças de
zero a seis anos de ida de”.

Tra di ci o nal men te, as cri an ças em ida de de
cre che que ne ces si tem de um cu i da do ex tra-fa mi li-
ar são aten di das em ins ti tu i ções pú bli cas ou co mu-
ni tá ri as, li ga das ad mi nis tra ti va men te aos pro gra-
mas de as sis tên cia so ci al, com apo io de au to ri da-
des de ou tras áre as, como a sa ú de, a jus ti ça e a
edu ca ção.

Um pe que no nú me ro de cri an ças, ge ral men te
de es tra tos so ci a is su pe ri o res, ti nha o pri vi lé gio de
fre qüen tar cre ches – na ma i o ria pri va das e, por tan to,
pa gas – onde o en fo que não era mais o da as sis tên-
cia à mãe tra ba lha do ra, mas o do di re i to da cri an ça ao 
de sen vol vi men to in te gral, den tro de um pro je to pe da-
gó gi co que in cor po ra va cres cen te men te os avan ços
ci en tí fi cos da pu e ri cul tu ra, da pe di a tria, da psi co lo gia,
da nu tri ção e de ou tras ciên ci as.

Du ran te a tra mi ta ção dos pro je tos de lei de di re-
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal, pou co a pou co
se cri ou a cons ciên cia de que to dos os bra si le i ros, in -
de pen den te men te de sua con di ção so ci al ou fa mi li ar,
têm di re i to à edu ca ção bá si ca in te gral, do nas ci men to
à ma i o ri da de.

Assim, a edu ca ção in fan til, des ti na da às cri an-
ças até seis anos de ida de, por for ça da Lei de Di re tri-
zes e Ba ses da Edu ca ção (LDB), Lei nº 9.294, de 20
de de zem bro de 1996, pas sou a in te grar a edu ca ção
es co lar bá si ca, na qua li da de de sua pri me i ra eta pa de 
ofer ta em es ta be le ci men tos pú bli cos e pri va dos.

A mes ma lei es cla re ce, em seu art. 4º, in ci so IV,
que “o de ver do Esta do com a edu ca ção es co lar pú -
bli ca será efe ti va do me di an te a ga ran tia de aten di-
men to gra tu i to em cre ches e pré-es co las às cri an ças
de zero a seis anos de ida de”.
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A edu ca ção in fan til, pela pri me i ra vez na his tó ria
do País, me re ceu um ca pí tu lo pró prio na lei má xi ma
da edu ca ção, com os se guin tes ar ti gos:

Art. 29. A edu ca ção in fan til, pri me i ra
eta pa da edu ca ção bá si ca, tem como fi na li-
da de o de sen vol vi men to in te gral da cri an ça
até seis anos de ida de, em seus as pec tos fí -
si co, psi co ló gi co, in te lec tu al e so ci al, com-
ple men tan do a ação da fa mí lia e da co mu ni-
da de.

Art. 30. A edu ca ção in fan til será ofe re-
ci da em:

I – cre ches, ou en ti da des equi va len tes,
para cri an ças de até três anos de ida de;

II – pré-es co las, para cri an ças de qua -
tro a seis anos de ida de.

Art. 31. Na edu ca ção in fan til, a ava li a-
ção far-se-á me di an te acom pa nha men to e
re gis tro de seu de sen vol vi men to, sem ob je ti-
vo de pro mo ção, mes mo para o aces so ao
en si no fun da men tal.

Não obs tan te a im por tân cia que a Cons ti tu i-
ção e a LDB dão à edu ca ção in fan til, é mu i to tí mi do
o avan ço de ma trí cu las das cri an ças em es ta be le ci-
men tos pú bli cos, prin ci pal men te nas cre ches. Em
2002, de apro xi ma da men te 14 mi lhões de cri an ças
até três anos, so men te 717.307 es ta vam ma tri cu la-
das em es co las pú bli cas. Os da dos so bre ma trí cu-
las em ins ti tu i ções pri va das, in clu si ve co mu ni tá ri as,
são frá ge is, por que pre va le ce a ofer ta de ser vi ços
em ins ti tu i ções não ca das tra das no cen so es co lar
do Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC). Cal cu la-se que
mais de 2 mi lhões de cri an ças de até três anos pos -
sam fre qüen tá-las. Os nú me ros ofi ci a is do cen so
es co lar re gis tram, po rém, so men te 435.204 ma trí-
cu las.

Note-se que a com pe tên cia de ofer ta da edu ca-
ção in fan til pas sou, por for ça do art. 11 da LDB, para a 
es fe ra mu ni ci pal, em bo ra a res pon sa bi li da de por seu
fi nan ci a men to ca i ba, de for ma su ple men tar, aos
Esta dos e à União.

Tor nou ain da mais com ple xa a ques tão um dis -
po si ti vo das dis po si ções tran si tó ri as da LDB:

Art. 89. As cre ches e pré-es co las exis -
ten tes ou que ve nham a ser cri a das de ve-
rão, no pra zo de três anos, a con tar da pu -
bli ca ção des ta Lei, in te grar-se aos res pec ti-
vos sis te mas de en si no.

Na ver da de, as cre ches ad mi nis tra das e fi nan ci-
a das pela se cre ta ria de ação ou as sis tên cia so ci al
dos Esta dos e Mu ni cí pi os fo ram des lo ca das para as
es tru tu ras das se cre ta ri as mu ni ci pa is de edu ca ção,
mu i tas ve zes trans fe rin do-se tam bém o ônus para as
ver bas vin cu la das à Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
do Ensi no (MDE), pre vis tas no art. 212 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Ao mes mo tem po, pela Emen da à Cons ti tu i ção
(EC) nº 14, de 1996, que cri ou o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de
Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), re gu la men ta do
pela Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, 60%
dos 25% dos im pos tos vin cu la dos à MDE nos mu ni cí-
pi os fi ca ram re ser va dos ex clu si va men te ao en si no
fun da men tal.

Se foi bom para a eta pa obri ga tó ria da edu ca-
ção bá si ca, o Fun def aca bou cor tan do ou li mi tan do
as fon tes de fi nan ci a men to da edu ca ção in fan til.
Tan to isso é ver da de que, de 1997 para 2002, as
ma trí cu las em cre ches e pré -es co las pú bli cas pou -
co avan ça ram. Pior, des lo ca ram-se para as re des
mu ni ci pa is, com pri min do ain da mais seus gas tos
den tro dos 10% de im pos tos vin cu la dos à MDE que,
le gal men te, po de ri am ser apli ca dos na edu ca ção
in fan til.

A Lei nº 10.172, de 9 de ja ne i ro de 2001, que
ins ti tu iu o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, pro cu rou
con tor nar a di fi cul da de, na meta nº 8 do ca pí tu lo so -
bre fi nan ci a men to:

Esta be le cer, nos Mu ni cí pi os, a edu ca-
ção in fan til como pri o ri da de para a apli ca-
ção dos 10% dos re cur sos vin cu la dos à ma -
nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no não
re ser va dos para o en si no fun da men tal.

Esta pro pos ta nem re sol ve a si tu a ção dos mu ni-
cí pi os com me lhor ar re ca da ção, que já vi vem os aper-
tos da EC nº 14, de 1999, e das pres sões da de man-
da da po pu la ção por en si no fun da men tal e dos pro -
fes so res por me lho res sa lá ri os, nem mu i to me nos a
dos mu ni cí pi os po bres, cuja re ce i ta é in su fi ci en te di -
an te das ne ces si da des da edu ca ção de suas cri an-
ças, jo vens e adul tos.

De ou tro lado, au men ta na so ci e da de a de man-
da por edu ca ção in fan til, por duas ra zões prin ci pa is:

a) a ur ba ni za ção e o in gres so das mu -
lhe res na for ça de tra ba lho as obri gam a
con ta rem com as cre ches para o cu i da do de 
suas cri an ças;
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b) a cres cen te fal ta de qua li da de no
en si no fun da men tal exi ge, em con tra par ti da,
a ma trí cu la das cri an ças na rede es co lar em 
ida de cada vez mais pre co ce, sob pena de
au men tar o fos so das di fe ren ças so ci a is que 
apa re cem gri tan tes no de sem pe nho dos
alu nos na al fa be ti za ção.

Essa si tu a ção, além de obri gar a di fu são
cada vez ma i or de al ter na ti vas de edu ca ção e cu i-
da do das cri an ças me no res, tem le va do a vá ri os
ti pos de pro pos tas de fi nan ci a men to. Algu mas são 
mu i to tí mi das, como a ex ten são da apli ca ção da
re ce i ta do sa lá rio-edu ca ção à edu ca ção in fan til.
Cal cu la-se que po de ria ha ver uma in je ção de no
má xi mo R$500 mi lhões anu a is, a se rem re ti ra dos
do en si no fun da men tal e di vi di dos en tre 5.561 mu -
ni cí pi os para aten der às cri an ças até seis anos.
Ou tras são mu i to ou sa das, como a ex ten são do
me ca nis mo do Fun def à edu ca ção in fan til e ao en -
si no mé dio, o que one ra ria a União com al tas su-
ple men ta ções fi nan ce i ras, di fi cil men te su por tá ve-
is, no mo men to, den tro dos re cur sos dos 18% de
seus im pos tos vin cu la dos à MDE.

A so lu ção que tra go à con si de ra ção dos mem -
bros do Con gres so Na ci o nal, por meio da pre sen te
Emen da à Cons ti tu i ção, visa con cen trar a apli ca ção
do es for ço fis cal pró prio dos mu ni cí pi os no aten di-
men to de sua cli en te la de cre che e cri ar, em ní vel fe -
de ral, o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu -
ca ção Infan til (FUNAEI), que aglu ti ne re cur sos de di -
ver sas fon tes para su ple men tar os mu ni cí pi os no fi -
nan ci a men to de suas cre ches.

Assim, den tro do mar co tri bu tá rio vi gen te,
cada mu ni cí pio pas sa ria a con tar com 25% da re ce-
i ta do Impos to Pre di al e Ter ri to ri al Urba no (IPTU),
do Impos to so bre Ser vi ços (ISS), Impos to so bre
Trans mis são de Bens Imó ve is (ITBI) e Impos to de
Ren da Re ti do na Fon te de Ser vi do res Mu ni ci pa is
(IRRF SM) para, obri ga to ri a men te, in ves tir em cre -
ches ou ins ti tu i ções equi va len tes que ma tri cu las-
sem cri an ças até três anos de ida de. Esse dis po si ti-
vo não so men te fa ria cres cer as ver bas es pe cí fi cas
para as cre ches mu ni ci pa is como cri a ria um vín cu lo
mais ime di a to en tre os con tri bu in tes dos tri bu tos
mu ni ci pa is e os be ne fi ci a dos. Já as re ce i tas ori un-
das das trans fe rên ci as de im pos tos fe de ra is e es ta-
du a is – Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM), Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos-Expor ta ção (IPI-Expor ta ção), Lei Com ple men-
tar (LC) nº 87, de 1996, Impos to Ter ri to ri al Ru ral
(ITR), Impos to so bre a Cir cu la ção de Mer ca do ri as e 

Ser vi ços (ICMS) e Impos to so bre Ve í cu los Au to mo-
to res (IPVA) – con ti nu a ri am re gi das pe las re gras
atu a is: 60% obri ga to ri a men te para o en si no fun da-
men tal e 40% para as duas pri me i ras eta pas da
edu ca ção bá si ca, in clu in do toda a edu ca ção in fan til
e o en si no fun da men tal de jo vens e adul tos.

O Fu na ei se ria cons ti tu í do, es sen ci al men te,
por uma per cen ta gem da re ce i ta bru ta do Impos to
so bre a Ren da (IR) e por ou tra que in ci de na ar re ca-
da ção da con tri bu i ção so ci al que ali men ta o Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), cuja soma fos se
su fi ci en te não para a ma nu ten ção, mas para a com -
ple men ta ção do fi nan ci a men to das cre ches nos
mu ni cí pi os. Estes tri bu tos, por sua na tu re za, se
des ti nam às po lí ti cas so ci a is e de su pe ra ção das
de si gual da des so ci a is e re gi o na is, den tro do pac to
fe de ra ti vo. No caso de 2003, 1% do IR ge ra ria apro -
xi ma da men te R$650 mi lhões e 6% do PIS al can ça-
ria cer ca de R$770 mi lhões, o que re sul ta ria na dis -
po ni bi li da de para as cre ches de R$1.420 mi lhões
no Fu na ei. A lei fe de ral que re gu la men ta rá o Fun do
po de rá am pli ar as fon tes de suas re ce i tas – in clu in-
do mes mo ou tros tri bu tos de ar re ca da ção me nor ou 
me nos es tá vel que não ca bem no tex to cons ti tu ci o-
nal – e, no âm bi to de cada Esta do e do Dis tri to Fe -
de ral, le gis la ção pró pria po de rá tam bém dis ci pli nar
sua par ti ci pa ção es pe cí fi ca no fi nan ci a men to das
cre ches, cum prin do o prin cí pio do re gi me de co la-
bo ra ção.

A par ti ci pa ção de cada mu ni cí pio nos re cur-
sos do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Infan til dar-se-á por cri té ri os ob je ti vos,
mi pro por ção di re ta da de man da ati va de cada um e
na pro por ção in ver sa da ar re ca da ção, con si de ran-
do, como pre ce i tua a LDB, em seu art. 75, § 1º, e es -
for ço fis cal do ente fe de ra do, na for ma da lei que irá
re gu la men tar o Fun do. É de se já vel que a re ce i ta
des se Fun do seja a ma i or pos sí vel – pre ser va da a
pri o ri da de do en si no obri ga tó rio –, de for ma a que
não so men te haja uma sig ni fi ca ti va su ple men ta ção
para au men to de co ber tu ra, como tam bém de qua li-
da de dos ser vi ços de edu ca ção e cu i da do. Para tan -
to, ob ser vou-se prin cí pio de que a edu ca ção in fan-
til, como po lí ti ca pú bli ca, trans cen de a fun ção en si-
no e abran ge uma gama mais am pla de se to res de
res pon sa bi li da de so ci al do Esta do – e, por tan to,
me re ce re cur sos de vá ri as fon tes.

Espe ran do de to dos o aco lhi men to às idéi as
cen tra is des ta pro pos ta, con fio na sen si bi li da de das
se nho ras e dos se nho res par la men ta res, para que
trans for mem em re a li da de o Fun do que po de rá se
tor nar ins tru men to de in clu são efe ti va de to das as cri -
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an ças não so men te na so ci e da de bra si le i ra mas na
co mu ni da de es co lar, a fa mí lia am pli a da que fun da-
men ta nos sa ci da da nia.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – João
Ca pi be ri be – Íris de Ara ú jo – Lú cia Vâ nia – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes – Ide li Sal vat ti – Fá ti ma Cle i de –
Ana Jú lia – Sibá Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or – Tião Vi a na – De mós te nes Tor res – Edson
Lo bão – Sa tur ni no Bra ga – Fer nan do Be zer ra –
Pe dro Si mon – Pa u lo Paim – Sér gio Zam bi a si –
José Ma ra nhão – Val dir Ra upp – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Andra de – João Alber to Sou za –
Eu rí pe des Ca mar go – Ga ri bal di Alves Fi lho – Pa -
pa léo Paes – Cé sar Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – 
Pa u lo Octá vio – Luiz Octá vio – Ael ton Fre i tas –
Amir Lan do.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:
I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -

ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis-

la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem -
bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen -

da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser
ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti-
va.
....................................................................................

Art. 212. (*) A União apli ca rá, anu al men te, nun -
ca me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro-
ve ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen-
vol vi men to do en si no.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de-
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti-
vos Mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cál -
cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a
trans fe rir.

§ 2º Para efe i to do cum pri men to do dis pos to no
ca put des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis te mas
de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os re cur sos
apli ca dos na for ma do art. 213.

§ 3º A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as se-
gu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.

§ 4º Os pro gra mas su ple men ta res de ali men ta-
ção e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII,
se rão fi nan ci a dos com re cur sos pro ve ni en tes de con -
tri bu i ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.

§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da, na for ma da lei, pe las
em pre sas, que dela po de rão de du zir a apli ca ção re a-
li za da no en si no fun da men tal de seus em pre ga dos e
de pen den tes.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996

....................................................................................
Art. 153. (*) Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos

so bre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos; III – ren da e pro ven tos de
qual quer na tu re za;

IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
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I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da-
de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – não in ci di rá, nos ter mos e li mi tes fi xa dos em
lei, so bre ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do-
ria e pen são, pa gos pela pre vi dên cia so ci al da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os a
pes soa com ida de su pe ri or a ses sen ta e cin co anos,
cuja ren da to tal seja cons ti tu í da, ex clu si va men te, de
ren di men tos do tra ba lho.

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de

do pro du to;
II – será não cu mu la ti vo, com pen san do-se o que 

for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co bra-
do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten-
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si-
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se-
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori-
gem.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998

....................................................................................
Art. 156. (*) Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im -

pos tos so bre:
I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;
II – trans mis são in ter vi vos, a qual quer tí tu lo,

por ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou
aces são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex -
ce to os de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a
sua aqui si ção;

III – ven das a va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos, ex ce to óleo di e sel;

IV – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com -
pre en di dos no art. 155, I, b, de fi ni dos em lei com ple-
men tar.

§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I po de rá ser
pro gres si vo, nos ter mos de lei mu ni ci pal, de for ma a
as se gu rar o cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri e-
da de.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou di -

re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di ca
em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis são de 
bens ou di re i tos de cor ren te de fu são, in cor po ra ção,
ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo se, nes ses
ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad qui ren te for a
com pra e ven da des ses bens ou di re i tos, lo ca ção de
bens imó ve is ou ar ren da men to mer can til;

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.
§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so III não ex clui a

in ci dên cia do im pos to es ta du al pre vis to no art. 155, I,
b, so bre a mes ma ope ra ção.

§ 4º Cabe à lei com ple men tar:
I – fi xar as alí quo tas má xi mas dos im pos tos pre -

vis tos nos in ci sos III e IV;
II – ex clu ir da in ci dên cia do im pos to pre vis to no

in ci so IV ex por ta ções de ser vi ços para o ex te ri or.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 1993
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 37, de 2002

....................................................................................
Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri-

bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº
8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre-
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des te
ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des ti na-
dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to eco-
nô mi co, atra vés do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re mu ne-
ra ção que lhes pre ser vem o va lor.

§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma
de Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos,
man ten do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre -
vis tas nas leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da
por mo ti vo de ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu i-
ção da ar re ca da ção de que tra ta o ca put des te ar ti go,
para de pó si to nas con tas in di vi du a is dos par ti ci pan-
tes.
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§ 3º Aos em pre ga dos que per ce bam de em pre-
ga do res que con tri bu em para o Pro gra ma de Inte gra-
ção So ci al ou para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor Pú bli co, até dois sa lá ri os mí ni mos
de re mu ne ra ção men sal, é as se gu ra do o pa ga men to
de um sa lá rio mí ni mo anu al, com pu ta do nes te va lor o
ren di men to das con tas in di vi du a is, no caso da que les
que já par ti ci pa vam dos re fe ri dos pro gra mas, até a
data da pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção.

§ 4º O fi nan ci a men to do se gu ro-de sem pre go re -
ce be rá uma con tri bu i ção adi ci o nal da em pre sa cujo
ín di ce de ro ta ti vi da de da for ça de tra ba lho su pe rar o
ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de do se tor, na for ma es ta-
be le ci da por lei.
....................................................................................

Art. 208. (*) O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:

I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in -
clu si ve para os que a ele não ti ve ram aces so na ida de
pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de ao en si no mé dio;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, atra vés de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é di -
re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo Po der Pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao Po der Pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer-lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 1996
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

O 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:

TÍTULO I
Da Edu ca ção

Art. 1º A edu ca ção abran ge os pro ces sos for ma-
ti vos que se de sen vol vem na vida fa mi li ar, na con vi-
vên cia hu ma na, no tra ba lho, nas ins ti tu i ções de en si-
no e pes qui sa, nos mo vi men tos so ci a is e or ga ni za-
ções da so ci e da de ci vil e nas ma ni fes ta ções cul tu ra is.

§ 1º Esta Lei dis ci pli na a edu ca ção es co lar, que
se de sen vol ve, pre do mi nan te men te, por meio do en -
si no, em ins ti tu i ções pró pri as.

§ 2º A edu ca ção es co lar de ve rá vin cu lar-se ao
mun do do tra ba lho e à prá ti ca so ci al.

TÍTULO II
Dos Prin cí pi os e Fins da Edu ca ção Na ci o nal

Art. 2º A edu ca ção, de ver da fa mí lia e do Esta do,
ins pi ra da nos prin cí pi os da li ber da de e nos ide a is de
so li da ri e da de hu ma na, tem por fi na li da de o ple no de -
sen vol vi men to do edu can do, seu pre pa ro para o exer -
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.

Art. 3º O en si no será mi nis tra do com base nos
se guin tes prin cí pi os:

I – igual da de de con di ções para o aces so e per -
ma nên cia na es co la;

II – li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e
di vul gar a cul tu ra, o pen sa men to, a arte e o sa ber;

III – plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe da-
gó gi cas;

IV – res pe i to à li ber da de e apre ço à to le rân cia;
V – co e xis tên cia de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va-

das de en si no;
VI – gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le ci-

men tos ofi ci a is;
VII – va lo ri za ção do pro fis si o nal da edu ca ção

es co lar;
VIII – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co, na

for ma des ta Lei e da le gis la ção dos sis te mas de en si-
no;

IX – ga ran tia de pa drão de qua li da de;
X – va lo ri za ção da ex pe riên cia ex tra-es co lar;
XI – vin cu la ção en tre a edu ca ção es co lar, o tra -

ba lho e as prá ti cas so ci a is.

TÍTULO III
Do Di re i to à Edu ca ção e do De ver de Edu car

Art. 4º O de ver do Esta do com edu ca ção es co lar
pú bli ca será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:
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I – en si no fun da men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, in -
clu si ve para os que a ele não ti ve ram aces so na ida de
pró pria;

II – pro gres si va ex ten são da obri ga to ri e da de e
gra tu i da de ao en si no mé dio;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do
gra tu i to aos edu can dos com ne ces si da des es pe ci a is,
prefe ren ci al men te na rede re gu lar de en si no;

IV – aten di men to gra tu i to em cre ches e pré-es -
co las às cri an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – ofer ta de edu ca ção es co lar re gu lar para jo -
vens e adul tos, com ca rac te rís ti cas e mo da li da des
ade qua das às suas ne ces si da des e dis po ni bi li da des,
ga ran tin do-se aos que fo rem tra ba lha do res as con di-
ções de aces so e per ma nên cia na es co la;

VIII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal pú bli co, por meio de pro gra mas su ple men-
ta res de ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men-
ta ção e as sis tên cia à sa ú de;

IX – pa drões mí ni mos de qua li da de de en si no,
de fi ni dos como a va ri e da de e quan ti da de mí ni mas,
por alu no, de in su mos in dis pen sá ve is ao de sen vol vi-
men to do pro ces so de en si no-apren di za gem.

Art. 5º O aces so ao en si no fun da men tal é di re i to
pú bli co sub je ti vo, po den do qual quer ci da dão, gru po
de ci da dãos, as so ci a ção co mu ni tá ria, or ga ni za ção
sin di cal, en ti da de de clas se ou ou tra le gal men te
cons ti tu í da, e, ain da, o Mi nis té rio Pú bli co, aci o nar o
Po der Pú bli co para exi gi-lo.

§ 1º Com pe te aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, em 
re gi me de co la bo ra ção, e com a as sis tên cia da União:

I – re cen se ar a po pu la ção em ida de es co lar
para o en si no fun da men tal, e os jo vens e adul tos que
a ele não ti ve ram aces so;

II – fa zer-lhes a cha ma da pú bli ca;
III – ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela

fre qüên cia à es co la.
§ 2º Em to das as es fe ras ad mi nis tra ti vas, o Po -

der Pú bli co as se gu ra rá em pri me i ro lu gar o aces so ao 
en si no obri ga tó rio, nos ter mos des te ar ti go, con tem-
plan do em se gui da os de ma is ní ve is e mo da li da des
de en si no, con for me as pri o ri da des cons ti tu ci o na is e
le ga is.

§ 3º Qu al quer das par tes men ci o na das no ca-
put des te ar ti go tem le gi ti mi da de para pe ti ci o nar no
Po der Ju di ciá rio, na hi pó te se do § 2º do art. 208 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sen do gra tu i ta e de rito su má rio
a ação ju di ci al cor res pon den te.

§ 4º Com pro va da a ne gli gên cia da au to ri da de
com pe ten te para ga ran tir o ofe re ci men to do en si no
obri ga tó rio, po de rá ela ser im pu ta da por cri me de res -
pon sa bi li da de.

§ 5º Para ga ran tir o cum pri men to da obri ga to ri e-
da de de en si no, o Po der Pú bli co cri a rá for mas al ter-
na ti vas de aces so aos di fe ren tes ní ve is de en si no, in -
de pen den te men te da es co la ri za ção an te ri or.

Art. 6º É de ver dos pais ou res pon sá ve is efe tu ar
a ma trí cu la dos me no res, a par tir dos sete anos de
ida de, no en si no fun da men tal.

Art. 7º O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da, aten -
di das as se guin tes con di ções:

I – cum pri men to das nor mas ge ra is da edu ca-
ção na ci o nal e do res pec ti vo sis te ma de en si no;

II – au to ri za ção de fun ci o na men to e ava li a ção
de qua li da de pelo Po der Pú bli co;

III – ca pa ci da de de au to fi nan ci a men to, res sal-
va do o pre vis to no art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção da Edu ca ção Na ci o nal

Art. 8º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os or ga ni za rão, em re gi me de co la bo ra-
ção, os res pec ti vos sis te mas de en si no.

§ 1º Ca be rá à União a co or de na ção da po lí ti ca
na ci o nal de edu ca ção, ar ti cu lan do os di fe ren tes ní ve-
is e sis te mas e exer cen do fun ção nor ma ti va, re dis tri-
bu ti va e su ple ti va em re la ção às de ma is ins tân ci as
edu ca ci o na is.

§ 2º Os sis te mas de en si no te rão li ber da de de
or ga ni za ção nos ter mos des ta Lei.

Art. 9º A União in cum bir-se-á de: (Re gu la men to)
I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em

co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os;

II – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;

III – pres tar as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
de sen vol vi men to de seus sis te mas de en si no e o
aten di men to pri o ri tá rio à es co la ri da de obri ga tó ria,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;

IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a edu ca ção in fan til, o en si no fun da-
men tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
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e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar for -
ma ção bá si ca co mum;

V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;

VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com os sis te mas de en si-
no, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lho-
ria da qua li da de do en si no;

VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gra -
du a ção e pós-gra du a ção;

VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pe-
ra ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de so -
bre este ní vel de en si no;

IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi-
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti-
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no.

§ 1º Na es tru tu ra edu ca ci o nal, ha ve rá um Con -
se lho Na ci o nal de Edu ca ção, com fun ções nor ma ti-
vas e de su per vi são e ati vi da de per ma nen te, cri a do
por lei.

§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to nos in ci sos
V a IX, a União terá aces so a to dos os da dos e in for-
ma ções ne ces sá ri os de to dos os es ta be le ci men tos e
ór gãos edu ca ci o na is.

§ 3º As atri bu i ções cons tan tes do in ci so IX po -
de rão ser de le ga das aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral, des de que man te nham ins ti tu i ções de edu ca ção
su pe ri or.

Art. 10. Os Esta dos in cum bir-se-ão de:

I – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no;

II – de fi nir, com os Mu ni cí pi os, for mas de co la-
bo ra ção pro por ci o nal das res pon sa bi li da des, de acor -
do com a po pu la ção a ser aten di da e os re cur sos fi -
nan ce i ros dis po ní ve is em cada uma des sas es fe ras
do Po der Pú bli co.

III – ela bo rar e exe cu tar po lí ti cas e pla nos edu -
ca ci o na is, em con so nân cia com as di re tri zes e pla nos
na ci o na is de edu ca ção, in te gran do e co or de nan do as 
suas ações e as dos seus Mu ni cí pi os;

IV – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi-
si o nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti-
tu i ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos
do seu sis te ma de en si no;

V – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

VI – as se gu rar o en si no fun da men tal e ofe re cer,
com pri o ri da de, o en si no mé dio.

Pa rá gra fo úni co. Ao Dis tri to Fe de ral apli-
car-se-ão as com pe tên ci as re fe ren tes aos Esta dos e
aos Mu ni cí pi os.

Art. 11. Os Mu ni cí pi os in cum bir-se-ão de:

I – or ga ni zar, man ter e de sen vol ver os ór gãos e
ins ti tu i ções ofi ci a is dos seus sis te mas de en si no, in te-
gran do-os às po lí ti cas e pla nos edu ca ci o na is da
União e dos Esta dos;

II – exer cer ação re dis tri bu ti va em re la ção às
suas es co las;

III – ba i xar nor mas com ple men ta res para o seu
sis te ma de en si no;

IV – au to ri zar, cre den ci ar e su per vi si o nar os es -
ta be le ci men tos do seu sis te ma de en si no;

V – ofe re cer a edu ca ção in fan til em cre ches e
pré-es co las, e, com pri o ri da de, o en si no fun da men tal,
per mi ti da a atu a ção em ou tros ní ve is de en si no so-
men te quan do es ti ve rem aten di das ple na men te as
ne ces si da des de sua área de com pe tên cia e com re -
cur sos aci ma dos per cen tu a is mí ni mos vin cu la dos
pela Cons ti tu i ção Fe de ral à ma nu ten ção e de sen vol-
vi men to do en si no.

Pa rá gra fo úni co. Os Mu ni cí pi os po de rão op tar,
ain da, por se in te grar ao sis te ma es ta du al de en si no
ou com por com ele um sis te ma úni co de edu ca ção
bá si ca.

Art. 12. Os es ta be le ci men tos de en si no, res pe i-
ta das as nor mas co muns e as do seu sis te ma de en si-
no, te rão a in cum bên cia de:

I – ela bo rar e exe cu tar sua pro pos ta pe da gó gi-
ca;

II – ad mi nis trar seu pes so al e seus re cur sos ma -
te ri a is e fi nan ce i ros;

III – as se gu rar o cum pri men to dos dias le ti vos e
ho ras-aula es ta be le ci das;

IV – ve lar pelo cum pri men to do pla no de tra ba-
lho de cada do cen te;

V – pro ver me i os para a re cu pe ra ção dos alu nos
de me nor ren di men to;

VI – ar ti cu lar-se com as fa mí li as e a co mu ni da-
de, cri an do pro ces sos de in te gra ção da so ci e da de
com a es co la;
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VII – in for mar os pais e res pon sá ve is so bre a
fre qüên cia e o ren di men to dos alu nos, bem como so -
bre a exe cu ção de sua pro pos ta pe da gó gi ca.

VIII – no ti fi car ao Con se lho Tu te lar do Mu ni cí-
pio, ao juiz com pe ten te da Co mar ca e ao res pec ti vo
re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co a re la ção dos
alu nos que apre sen tem quan ti da de de fal tas aci ma
de cin qüen ta por cen to do per cen tu al per mi ti do em
lei. (Inci so in clu í do nela Lei nº 10.287. de
20-9-2001)

Art. 13. Os do cen tes in cum bir-se-ão de:

I – par ti ci par da ela bo ra ção da pro pos ta pe da-
gó gi ca do es ta be le ci men to de en si no;

II – ela bo rar e cum prir pla no de tra ba lho, se gun-
do a pro pos ta pe da gó gi ca do es ta be le ci men to de en -
si no;

III – ze lar pela apren di za gem dos alu nos;

IV – es ta be le cer es tra té gi as de re cu pe ra ção
para os alu nos de me nor ren di men to;

V – mi nis trar os dias le ti vos e ho ras-aula es ta be-
le ci dos, além de par ti ci par in te gral men te dos pe río-
dos de di ca dos ao pla ne ja men to, à ava li a ção e ao de -
sen vol vi men to pro fis si o nal;

VI – co la bo rar com as ati vi da des de ar ti cu la ção
da es co la com as fa mí li as e a co mu ni da de.

Art. 14. Os sis te mas de en si no de fi ni rão as nor -
mas da ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co na edu -
ca ção bá si ca, de acor do com as suas pe cu li a ri da des
e con for me os se guin tes prin cí pi os:

I – par ti ci pa ção dos pro fis si o na is da edu ca ção
na ela bo ra ção do pro je to pe da gó gi co da es co la;

II – par ti ci pa ção das co mu ni da des es co lar e lo -
cal em con se lhos es co la res ou equi va len tes.

Art. 15. Os sis te mas de en si no as se gu ra rão às 
uni da des es co la res pú bli cas de edu ca ção bá si ca
que os in te gram pro gres si vos gra us de au to no mia
pe da gó gi ca e ad mi nis tra ti va e de ges tão fi nan ce i ra,
ob ser va das as nor mas ge ra is de di re i to fi nan ce i ro
pú bli co.

Art. 16. O sis te ma fe de ral de en si no com pre en-
de:

I – as ins ti tu i ções de en si no man ti das pela
União;

II – as ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or cri a das
e man ti das pela ini ci a ti va pri va da;

III – os ór gãos fe de ra is de edu ca ção.

Art. 17. Os sis te mas de en si no dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral com pre en dem:

I – as ins ti tu i ções de en si no man ti das, res pec ti-
va men te, pelo Po der Pú bli co es ta du al e pelo Dis tri to
Fe de ral;

II – as ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or man ti-
das pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal;

III – as ins ti tu i ções de en si no fun da men tal e mé -
dio cri a das e man ti das pela ini ci a ti va pri va da;

IV – os ór gãos de edu ca ção es ta du a is e do Dis -
tri to Fe de ral, res pec ti va men te. Pa rá gra fo úni co. No
Dis tri to Fe de ral, as ins ti tu i ções de edu ca ção in fan til,
cri a das e man ti das pela ini ci a ti va pri va da, in te gram
seu sis te ma de en si no.

Art. 18. Os sis te mas mu ni ci pa is de en si no com -
pre en dem:

I – as ins ti tu i ções do en si no fun da men tal, mé dio
e de edu ca ção in fan til man ti das pelo Po der Pú bli co
mu ni ci pal;

II – as ins ti tu i ções de edu ca ção in fan til cri a das e
man ti das pela ini ci a ti va pri va da;

III – os ór gãos mu ni ci pa is de edu ca ção.

Art. 19. As ins ti tu i ções de en si no dos di fe ren tes
ní ve is clas si fi cam-se nas se guin tes ca te go ri as ad mi-
nis tra ti vas: (Re gu la men to)

I – pú bli cas, as sim en ten di das as cri a das ou in -
cor po ra das, man ti das e ad mi nis tra das pelo Po der Pú -
bli co;

II – pri va das, as sim en ten di das as man ti das e
ad mi nis tra das por pes so as fí si cas ou ju rí di cas de di -
re i to pri va do.

Art. 20. As ins ti tu i ções pri va das de en si no se
en qua dra rão nas se guin tes ca te go ri as: (Re gu la-
men to)

I – par ti cu la res em sen ti do es tri to, as sim en ten-
di das as que são ins ti tu í das e man ti das por uma ou
mais pes so as fí si cas ou ju rí di cas de di re i to pri va do
que não apre sen tem as ca rac te rís ti cas dos in ci sos
aba i xo;

II – co mu ni tá ri as, as sim en ten di das as que são
ins ti tu í das por gru pos de pes so as fí si cas ou por uma
ou mais pes so as ju rí di cas, in clu si ve co o pe ra ti vas de
pro fes so res e alu nos que in clu am na sua en ti da de
man te ne do ra re pre sen tan tes da co mu ni da de;

III – con fes si o na is, as sim en ten di das as que são 
ins ti tu í das por gru pos de pes so as fí si cas ou por uma
ou mais pes so as ju rí di cas que aten dem a ori en ta ção
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con fes si o nal e ide o lo gia es pe cí fi cas e ao dis pos to no
in ci so an te ri or;

IV – fi lan tró pi cas, na for ma da lei.

TÍTULO V
Dos Ní ve is e das Mo da li da des de Edu ca ção e Ensi no

CAPÍTULO I
Da Com po si ção dos Ní ve is Esco la res

Art. 21. A edu ca ção es co lar com põe-se de:
I – edu ca ção bá si ca, for ma da pela edu ca ção in -

fan til, en si no fun da men tal e en si no mé dio;
II – edu ca ção su pe ri or.

CAPÍTULO II
Da Edu ca ção Bá si ca

SE ÇÃO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 22. A edu ca ção bá si ca tem por fi na li da des
de sen vol ver o edu can do, as se gu rar-lhe a for ma ção
co mum in dis pen sá vel para o exer cí cio da ci da da nia e
for ne cer-lhe me i os para pro gre dir no tra ba lho e em
es tu dos pos te ri o res.

Art. 23. A edu ca ção bá si ca po de rá or ga ni zar-se
em sé ri es anu a is, pe río dos se mes tra is, ci clos, al ter-
nân cia re gu lar de pe río dos de es tu dos, gru pos
não-se ri a dos, com base na ida de, na com pe tên cia e
em ou tros cri té ri os, ou por for ma di ver sa de or ga ni za-
ção, sem pre que o in te res se do pro ces so de apren di-
za gem as sim o re co men dar.

§ 1º A es co la po de rá re clas si fi car os alu nos, in -
clu si ve quan do se tra tar de trans fe rên ci as en tre es ta-
be le ci men tos si tu a dos no País e no ex te ri or, ten do
como base as nor mas cur ri cu la res ge ra is.

§ 2º O ca len dá rio es co lar de ve rá ade quar-se às
pe cu li a ri da des lo ca is, in clu si ve cli má ti cas e eco nô mi-
cas, a cri té rio do res pec ti vo sis te ma de en si no, sem
com isso re du zir o nú me ro de ho ras le ti vas pre vis to
nes ta Lei.

Art. 24. A edu ca ção bá si ca, nos ní ve is fun da-
men tal e mé dio, será or ga ni za da de acor do com as
se guin tes re gras co muns:

I – a car ga ho rá ria mí ni ma anu al será de oi to-
cen tas ho ras, dis tri bu í das por um mí ni mo de du zen-
tos dias de efe ti vo tra ba lho es co lar, ex clu í do o tem po
re ser va do aos exa mes fi na is, quan do hou ver;

II – a clas si fi ca ção em qual quer sé rie ou eta pa,
ex ce to a pri me i ra do en si no fun da men tal, pode ser
fe i ta:

a) por pro mo ção, para alu nos que cur sa ram,
com apro ve i ta men to, a sé rie ou fase an te ri or, na pró -
pria es co la;

b) por trans fe rên cia, para can di da tos pro ce den-
tes de ou tras es co las;

c) in de pen den te men te de es co la ri za ção an te ri-
or, me di an te ava li a ção fe i ta pela es co la, que de fi na o
grau de de sen vol vi men to e ex pe riên cia do can di da to
e per mi ta sua ins cri ção na sé rie ou eta pa ade qua da,
con for me re gu la men ta ção do res pec ti vo sis te ma de
en si no;

III – nos es ta be le ci men tos que ado tam a pro-
gres são re gu lar por sé rie, o re gi men to es co lar pode
ad mi tir for mas de pro gres são par ci al, des de que pre -
ser va da a se qüên cia do cur rí cu lo, ob ser va das as nor -
mas do res pec ti vo sis te ma de en si no;

IV – po de rão or ga ni zar-se clas ses, ou tur mas,
com alu nos de sé ri es dis tin tas, com ní ve is equi va len-
tes de adi an ta men to na ma té ria, para o en si no de lín -
guas es tran ge i ras, ar tes, ou ou tros com po nen tes cur-
ri cu la res;

V – a ve ri fi ca ção do ren di men to es co lar ob ser-
va rá os se guin tes cri té ri os:

a) ava li a ção con tí nua e cu mu la ti va do de sem pe-
nho do alu no, com pre va lên cia dos as pec tos qua li ta ti-
vos so bre os quan ti ta ti vos e dos re sul ta dos ao lon go
do pe río do so bre os de even tu a is pro vas fi na is;

b) pos si bi li da de de ace le ra ção de es tu dos para
alu nos com atra so es co lar;

c) pos si bi li da de de avan ço nos cur sos e nas sé -
ri es me di an te ve ri fi ca ção do apren di za do;

d) apro ve i ta men to de es tu dos con clu í dos com
êxi to;

e) obri ga to ri e da de de es tu dos de re cu pe ra-
ção, de pre fe rên cia pa ra le los ao pe río do le ti vo, para 
os ca sos de ba i xo ren di men to es co lar, a se rem dis -
ci pli na dos pe las ins ti tu i ções de en si no em seus re -
gi men tos;

VI – o con tro le de fre qüên cia fica a car go da
es co la, con for me o dis pos to no seu re gi men to e nas 
nor mas do res pec ti vo sis te ma de en si no, exi gi da a
fre qüên cia mí ni ma de se ten ta e cin co por cen to do
to tal de ho ras le ti vas para apro va ção;

15754 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  18 15755JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



15756 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  18 15757JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



15758 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



SEÇÃO V
Da Edu ca ção de Jo vens e Adul tos

Art. 37. A edu ca ção de jo vens e adul tos será
des ti na da àque les que não ti ve ram aces so ou con ti-
nu i da de de es tu dos no en si no fun da men tal e mé dio
na ida de pró pria.

§ 1º Os sis te mas de en si no as se gu ra rão gra tu i-
ta men te aos jo vens e aos adul tos, que não pu de ram
efe tu ar os es tu dos na ida de re gu lar, opor tu ni da des
edu ca ci o na is apro pri a das, con si de ra das as ca rac te-
rís ti cas do alu na do, seus in te res ses, con di ções de
vida e de tra ba lho, me di an te cur sos e exa mes.

§ 2º O Po der Pú bli co vi a bi li za rá e es ti mu la rá o
aces so e a per ma nên cia do tra ba lha dor na es co la,
me di an te ações in te gra das e com ple men ta res en tre
si.

Art. 38. Os sis te mas de en si no man te rão cur sos
e exa mes su ple ti vos, que com pre en de rão a base na -
ci o nal co mum do cur rí cu lo, ha bi li tan do ao pros se gui-
men to de es tu dos em ca rá ter re gu lar.

§ 1º Os exa mes a que se re fe re este ar ti go re a li-
zar-se-ão:

I – no ní vel de con clu são do en si no fun da men-
tal, para os ma i o res de quin ze anos;

II – no ní vel de con clu são do en si no mé dio, para
os ma i o res de de zo i to anos.

§ 2º Os co nhe ci men tos e ha bi li da des ad qui ri dos
pe los edu can dos por me i os in for ma is se rão afe ri dos
e re co nhe ci dos me di an te exa mes.

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção Pro fis si o nal

Art. 39. A edu ca ção pro fis si o nal, in te gra da às di -
fe ren tes for mas de edu ca ção, ao tra ba lho, à ciên cia e
à tec no lo gia, con duz ao per ma nen te de sen vol vi men-
to de ap ti dões para a vida pro du ti va. (Re gu la men to)

Pa rá gra fo úni co. O alu no ma tri cu la do ou egres -
so do en si no fun da men tal, mé dio e su pe ri or, bem
como o tra ba lha dor em ge ral, jo vem ou adul to, con ta-
rá com a pos si bi li da de de aces so à edu ca ção pro fis-
si o nal.

Art. 40. A edu ca ção pro fis si o nal será de sen vol-
vi da em ar ti cu la ção com o en si no re gu lar ou por di fe-
ren tes es tra té gi as de edu ca ção con ti nu a da, em ins ti-
tu i ções es pe ci a li za das ou no am bi en te de tra ba lho.
(Re gu la men to)

Art. 41. O co nhe ci men to ad qui ri do na edu ca ção
pro fis si o nal, in clu si ve no tra ba lho, po de rá ser ob je to
de ava li a ção, re co nhe ci men to e cer ti fi ca ção para
pros se gui men to ou con clu são de es tu dos. (Re gu la-
men to)

Pa rá gra fo úni co. Os di plo mas de cur sos de edu -
ca ção pro fis si o nal de ní vel mé dio, quan do re gis tra-
dos, te rão va li da de na ci o nal.

Art. 42. As es co las téc ni cas e pro fis si o na is, além 
dos seus cur sos re gu la res, ofe re ce rão cur sos es pe ci-
a is, aber tos à co mu ni da de, con di ci o na da a ma trí cu la
à ca pa ci da de de apro ve i ta men to e não ne ces sa ri a-
men te ao ní vel de es co la ri da de. (Re gu la men to)

CAPÍTULO IV
Da Edu ca ção Su pe ri or

Art. 43. A edu ca ção su pe ri or tem por fi na li da de:
I – es ti mu lar a cri a ção cul tu ral e o de sen vol vi-

men to do es pí ri to ci en tí fi co e do pen sa men to re fle xi-
vo;

II – for mar di plo ma dos nas di fe ren tes áre as de
co nhe ci men to, ap tos para a in ser ção em se to res pro -
fis si o na is e para a par ti ci pa ção no de sen vol vi men to
da so ci e da de bra si le i ra, e co la bo rar na sua for ma ção
con tí nua;

III – in cen ti var o tra ba lho de pes qui sa e in ves ti-
ga ção ci en tí fi ca, vi san do o de sen vol vi men to da ciên -
cia e da tec no lo gia e da cri a ção e di fu são da cul tu ra,
e, des se modo, de sen vol ver o en ten di men to do ho-
mem e do meio em que vive;

IV – pro mo ver a di vul ga ção de co nhe ci men tos
cul tu ra is, ci en tí fi cos e téc ni cos que cons ti tu em pa tri-
mô nio da hu ma ni da de e co mu ni car o sa ber atra vés
do en si no, de pu bli ca ções ou de ou tras for mas de co -
mu ni ca ção;

V – sus ci tar o de se jo per ma nen te de aper fe i ço-
a men to cul tu ral e pro fis si o nal e pos si bi li tar a cor res-
pon den te con cre ti za ção, in te gran do os co nhe ci men-
tos que vão sen do ad qui ri dos numa es tru tu ra in te-
lec tu al sis te ma ti za do ra do co nhe ci men to de cada
ge ra ção;

VI – es ti mu lar o co nhe ci men to dos pro ble mas
do mun do pre sen te, em par ti cu lar os na ci o na is e re -
gi o na is, pres tar ser vi ços es pe ci a li za dos à co mu ni-
da de e es ta be le cer com esta uma re la ção de re ci-
pro ci da de;

VII – pro mo ver a ex ten são, aber ta à par ti ci pa-
ção da po pu la ção, vi san do à di fu são das con quis tas e 
be ne fí ci os re sul tan tes da cri a ção cul tu ral e da pes qui-
sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca ge ra das na ins ti tu i ção.

Art. 44. A edu ca ção su pe ri or abran ge rá os se -
guin tes cur sos e pro gra mas: (Re gu la men to)

I – cur sos se qüen ci a is por cam po de sa ber, de
di fe ren tes ní ve is de abran gên cia, aber tos a can di da-
tos que aten dam aos re qui si tos es ta be le ci dos pe las
ins ti tu i ções de en si no;
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II – de gra du a ção, aber tos a can di da tos que te -
nham con clu í do o en si no mé dio ou equi va len te e te -
nham sido clas si fi ca dos em pro ces so se le ti vo;

III – de pós-gra du a ção, com pre en den do pro gra-
mas de mes tra do e dou to ra do, cur sos de es pe ci a li za-
ção, aper fe i ço a men to e ou tros, aber tos a can di da tos
di plo ma dos em cur sos de gra du a ção e que aten dam
às exi gên ci as das ins ti tu i ções de en si no;

IV – de ex ten são, aber tos a can di da tos que
aten dam aos re qui si tos es ta be le ci dos em cada caso
pe las ins ti tu i ções de en si no.

Art. 45. A edu ca ção su pe ri or será mi nis tra da em
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, pú bli cas ou pri va das,
com va ri a dos gra us de abran gên cia ou es pe ci a li za-
ção. (Re gu la men to)

Art. 46. A au to ri za ção e o re co nhe ci men to de
cur sos, bem como o cre den ci a men to de ins ti tu i ções
de edu ca ção su pe ri or, te rão pra zos li mi ta dos, sen do
re no va dos, pe ri o di ca men te, após pro ces so re gu lar
de ava li a ção. (Re gu la men to)

§ 1º Após um pra zo para sa ne a men to de de fi-
ciên ci as even tu al men te iden ti fi ca das pela ava li a ção a 
que se re fe re este ar ti go, ha ve rá re a va li a ção, que po -
de rá re sul tar, con for me o caso, em de sa ti va ção de
cur sos e ha bi li ta ções, em in ter ven ção na ins ti tu i ção,
em sus pen são tem po rá ria de prer ro ga ti vas da au to-
no mia, ou em des cre den ci a men to. (Re gu la men to)

§ 2º No caso de ins ti tu i ção pú bli ca, o Po der Exe -
cu ti vo res pon sá vel por sua ma nu ten ção acom pa nha-
rá o pro ces so de sa ne a men to e for ne ce rá re cur sos
adi ci o na is, se ne ces sá ri os, para a su pe ra ção das de -
fi ciên ci as.

Art. 47. Na edu ca ção su pe ri or, o ano le ti vo re gu-
lar, in de pen den te do ano ci vil, tem, no mí ni mo, du zen-
tos dias de tra ba lho aca dê mi co efe ti vo, ex clu í do o
tem po re ser va do aos exa mes fi na is, quan do hou ver.

§ 1º As ins ti tu i ções in for ma rão aos in te res sa-
dos, an tes de cada pe río do le ti vo, os pro gra mas dos
cur sos e de ma is com po nen tes cur ri cu la res, sua du ra-
ção, re qui si tos, qua li fi ca ção dos pro fes so res, re cur-
sos dis po ní ve is e cri té ri os de ava li a ção, obri gan do-se
a cum prir as res pec ti vas con di ções.

§ 2º Os alu nos que te nham ex tra or di ná rio apro -
ve i ta men to nos es tu dos, de mons tra do por meio de
pro vas e ou tros ins tru men tos de ava li a ção es pe cí fi-
cos, apli ca dos por ban ca exa mi na do ra es pe ci al, po -
de rão ter abre vi a da a du ra ção dos seus cur sos, do
acor do com as nor mas dos sis te mas de en si no.

§ 3º É obri ga tó ria a fre qüên cia de alu nos e pro -
fes so res, sal vo nos pro gra mas de edu ca ção a dis tân-
cia.

§ 4º As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or ofe re-
ce rão, no pe río do no tur no, cur sos de gra du a ção nos
mes mos pa drões de qua li da de man ti dos no pe río do
di ur no, sen do obri ga tó ria a ofer ta no tur na nas ins ti tu i-
ções pú bli cas, ga ran ti da a ne ces sá ria pre vi são or ça-
men tá ria.

Art. 48. Os di plo mas de cur sos su pe ri o res re co-
nhe ci dos, quan do re gis tra dos, te rão va li da de na ci o-
nal como pro va da for ma ção re ce bi da por seu ti tu lar.

§ 1º Os di plo mas ex pe di dos pe las uni ver si da des
se rão por elas pró pri as re gis tra dos, e aque les con fe ri-
dos por ins ti tu i ções não-uni ver si tá ri as se rão re gis tra-
dos em uni ver si da des in di ca das pelo Con se lho Na ci-
o nal de Edu ca ção.

§ 2º Os di plo mas de gra du a ção ex pe di dos por
uni ver si da des es tran ge i ras se rão re va li da dos por uni -
ver si da des pú bli cas que te nham cur so do mes mo ní -
vel e área ou equi va len te, res pe i tan do-se os acor dos
in ter na ci o na is de re ci pro ci da de ou equi pa ra ção.

§ 3º Os di plo mas de mes tra do e de dou to ra do
ex pe di dos por uni ver si da des es tran ge i ras só po de rão
ser re co nhe ci dos por uni ver si da des que pos su am
cur sos de pós-gra du a ção re co nhe ci dos e ava li a dos,
na mes ma área de co nhe ci men to e em ní vel equi va-
len te ou su pe ri or.

Art. 49. As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or
ace i ta rão a trans fe rên cia de alu nos re gu la res, para
cur sos afins, na hi pó te se de exis tên cia de va gas, e
me di an te pro ces so se le ti vo.

Pa rá gra fo úni co. As trans fe rên ci as ex-of fi cio
dar-se-ão na for ma da lei. (Re gu la men to)

Art. 50. As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or,
quan do da ocor rên cia de va gas, abri rão ma trí cu la nas 
dis ci pli nas de seus cur sos a alu nos não re gu la res que 
de mons tra rem ca pa ci da de de cur sá-las com pro ve i to,
me di an te pro ces so se le ti vo pré vio.

Art. 51. As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or
cre den ci a das como uni ver si da des, ao de li be rar so bre
cri té ri os e nor mas de se le ção e ad mis são de es tu-
dan tes, le va rão em con ta os efe i tos des ses cri té ri os
so bre a ori en ta ção do en si no mé dio, ar ti cu lan do-se
com os ór gãos nor ma ti vos dos sis te mas de en si no.

Art. 52. As uni ver si da des são ins ti tu i ções plu ri-
dis ci pli na res de for ma ção dos qua dros pro fis si o na is
de ní vel su pe ri or, de pes qui sa, de ex ten são e de do -
mí nio e cul ti vo do sa ber hu ma no, que se ca rac te ri zam
por: (Re gu la men to)

I – pro du ção in te lec tu al ins ti tu ci o na li za da me di-
an te o es tu do sis te má ti co dos te mas e pro ble mas
mais re le van tes, tan to do pon to de vis ta ci en tí fi co e
cul tu ral, quan to re gi o nal e na ci o nal;
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II – um ter ço do cor po do cen te, pelo me nos, com 
ti tu la ção aca dê mi ca de mes tra do ou dou to ra do;

III – um ter ço do cor po do cen te em re gi me de
tem po in te gral.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a cri a ção de uni ver-
si da des es pe ci a li za das por cam po do sa ber. (Re gu la-
men to)

Art. 53. No exer cí cio de sua au to no mia, são as -
se gu ra das às uni ver si da des, sem pre ju í zo de ou tras,
as se guin tes atri bu i ções:

I – cri ar, or ga ni zar e ex tin guir, em sua sede, cur -
sos e pro gra mas de edu ca ção su pe ri or pre vis tos nes -
ta lei, obe de cen do às nor mas ge ra is da União e,
quan do for o caso, do res pec ti vo sis te ma de en si no;
(Re gu la men to)

II – fi xar os cur rí cu los dos seus cur sos e pro gra-
mas, ob ser va das as di re tri zes ge ra is per ti nen tes;

III – es ta be le cer pla nos, pro gra mas e pro je tos
de pes qui sa ci en tí fi ca, pro du ção ar tís ti ca e ati vi da des
de ex ten são;

IV – fi xar o nú me ro de va gas de acor do com a
ca pa ci da de ins ti tu ci o nal e as exi gên ci as do seu meio;

V – ela bo rar e re for mar os seus es ta tu tos e re gi-
men tos em con so nân cia com as nor mas ge ra is ati-
nen tes;

VI – con fe rir gra us, di plo mas e ou tros tí tu los;
VII – fir mar con tra tos, acor dos e con vê ni os;
VIII – apro var e exe cu tar pla nos, pro gra mas e

pro je tos de in ves ti men tos re fe ren tes a obras, ser vi ços
e aqui si ções em ge ral, bem como ad mi nis trar ren di-
men tos con for me dis po si ti vos ins ti tu ci o na is;

IX – ad mi nis trar os ren di men tos e de les dis por
na for ma pre vis ta no ato de cons ti tu i ção, nas leis e
nos res pec ti vos es ta tu tos;

X – re ce ber sub ven ções, do a ções, he ran ças, le -
ga dos e co o pe ra ção fi nan ce i ra re sul tan te de con vê ni-
os com en ti da des pú bli cas e pri va das.

Pa rá gra fo úni co. Para ga ran tir a au to no mia di dá-
ti co-ci en tí fi ca das uni ver si da des, ca be rá aos seus co -
le gi a dos de en si no e pes qui sa de ci dir, den tro dos re -
cur sos or ça men tá ri os dis po ní ve is, so bre:

I – cri a ção, ex pan são, mo di fi ca ção e ex tin ção de 
cur sos;

II – am pli a ção e di mi nu i ção de va gas;
III – ela bo ra ção da pro gra ma ção dos cur sos;
IV – pro gra ma ção das pes qui sas e das ati vi da-

des de ex ten são;
V – con tra ta ção e dis pen sa de pro fes so res;
VI – pla nos de car re i ra do cen te.

Art. 54. As uni ver si da des man ti das pelo Po der
Pú bli co go za rão, na for ma da lei, de es ta tu to ju rí di co
es pe ci al para aten der às pe cu li a ri da des de sua es tru-
tu ra, or ga ni za ção e fi nan ci a men to pelo Po der Pú bli co,
as sim como dos seus pla nos de car re i ra e do re gi me
ju rí di co do seu pes so al. (Re gu la men to)

§ 1º No exer cí cio da sua au to no mia, além das
atri bu i ções as se gu ra das pelo ar ti go an te ri or, as uni -
ver si da des pú bli cas po de rão:

I – pro por o seu qua dro de pes so al do cen te, téc -
ni co e ad mi nis tra ti vo, as sim como um pla no de car gos
e sa lá ri os, aten di das as nor mas ge ra is per ti nen tes e
os re cur sos dis po ní ve is;

II – ela bo rar o re gu la men to de seu pes so al em
con for mi da de com as nor mas ge ra is con cer nen tes;

III – apro var e exe cu tar pla nos, pro gra mas e pro -
je tos de in ves ti men tos re fe ren tes a obras, ser vi ços e
aqui si ções em ge ral, de acor do com os re cur sos alo -
ca dos pelo res pec ti vo Po der man te ne dor;

IV – ela bo rar seus or ça men tos anu a is e plu ri a-
nu a is;

V – ado tar re gi me fi nan ce i ro e con tá bil que aten -
da às suas pe cu li a ri da des de or ga ni za ção e fun ci o na-
men to;

VI – re a li zar ope ra ções de cré di to ou de fi nan ci-
a men to, com apro va ção do Po der com pe ten te, para
aqui si ção de bens imó ve is, ins ta la ções e equi pa men-
tos;

VII – efe tu ar trans fe rên ci as, qui ta ções e to mar
ou tras pro vi dên ci as de or dem or ça men tá ria, fi nan ce i-
ra e pa tri mo ni al ne ces sá ri as ao seu bom de sem pe-
nho.

§ 2º Atri bu i ções de au to no mia uni ver si tá ria po -
de rão ser es ten di das a ins ti tu i ções que com pro vem
alta qua li fi ca ção para o en si no ou para a pes qui sa,
com base em ava li a ção re a li za da pelo Po der Pú bli co.

Art. 55. Ca be rá à União as se gu rar, anu al men te,
em seu Orça men to Ge ral, re cur sos su fi ci en tes para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to das ins ti tu i ções de
edu ca ção su pe ri or por ela man ti dos.

Art. 56. As ins ti tu i ções pú bli cas de edu ca ção su -
pe ri or obe de ce rão ao prin cí pio da ges tão de mo crá ti-
ca, as se gu ra da a exis tên cia de ór gãos co le gi a dos de -
li be ra ti vos, de que par ti ci pa rão os seg men tos da co -
mu ni da de ins ti tu ci o nal, lo cal e re gi o nal.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer caso, os do cen tes
ocu pa rão se ten ta por cen to dos as sen tos em cada ór -
gão co le gi a do e co mis são, in clu si ve nos que tra ta rem
da ela bo ra ção e mo di fi ca ções es ta tu tá ri as e re gi men-
ta is, bem como da es co lha de di ri gen tes.
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Art. 57. Nas ins ti tu i ções pú bli cas de edu ca ção
su pe ri or, o pro fes sor fi ca rá obri ga do ao mí ni mo de
oito ho ras se ma na is de au las. (Re gu la men to)

CAPÍTULO V
Da Edu ca ção Espe ci al

Art. 58. Enten de-se por edu ca ção es pe ci al, para 
os efe i tos des ta lei, a mo da li da de de edu ca ção es co-
lar, ofe re ci da pre fe ren ci al men te na rede re gu lar de
en si no, para edu can dos por ta do res de ne ces si da des
es pe ci a is.

§ lº Ha ve rá, quan do ne ces sá rio, ser vi ços de
apo io es pe ci a li za do, na es co la re gu lar, para aten der
às pe cu li a ri da des da cli en te la de edu ca ção es pe ci al.

§ 2º O aten di men to edu ca ci o nal será fe i to em
clas ses, es co las ou ser vi ços es pe ci a li za dos, sem pre
que, em fun ção das con di ções es pe cí fi cas dos alu-
nos, não for pos sí vel a sua in te gra ção nas clas ses co -
muns de en si no re gu lar.

§ 3º A ofer ta de edu ca ção es pe ci al, de ver cons -
ti tu ci o nal do Esta do, tem iní cio na fa i xa etá ria de zero
a seis anos, du ran te a edu ca ção in fan til.

Art. 59. Os sis te mas de en si no as se gu ra rão aos
edu can dos com ne ces si da des es pe ci a is:

I – cur rí cu los, mé to dos, téc ni cas, re cur sos edu -
ca ti vos e or ga ni za ção es pe cí fi cos, para aten der às
suas ne ces si da des;

II – ter mi na li da de es pe cí fi ca para aque les que
não pu de rem atin gir o ní vel exi gi do para a con clu são
do en si no fun da men tal, em vir tu de de suas de fi ciên ci-
as, e ace le ra ção para con clu ir em me nor tem po o pro -
gra ma es co lar para os su per do ta dos;

III – pro fes so res com es pe ci a li za ção ade qua da
em ní vel mé dio ou su pe ri or, para aten di men to es pe ci-
a li za do, bem como pro fes so res do en si no re gu lar ca -
pa ci ta dos para a in te gra ção des ses edu can dos nas
clas ses co muns;

IV – edu ca ção es pe ci al para o tra ba lho, vi san-
do a sua efe ti va in te gra ção na vida em so ci e da de, in -
clu si ve con di ções ade qua das para os que não re ve-
la rem ca pa ci da de de in ser ção no tra ba lho com pe ti ti-
vo, me di an te ar ti cu la ção com os ór gãos ofi ci a is
afins, bem como para aque les que apre sen tam uma
ha bi li da de su pe ri or nas áre as ar tís ti ca, in te lec tu al ou 
psi co mo to ra;

V – aces so igua li tá rio aos be ne fí ci os dos pro-
gra mas so ci a is su ple men ta res dis po ní ve is para o res -
pec ti vo ní vel de en si no re gu lar.

Art. 60. Os ór gãos nor ma ti vos dos sis te mas de
en si no es ta be le ce rão cri té ri os de ca rac te ri za ção das
ins ti tu i ções pri va das sem fins lu cra ti vos, es pe ci a li za-

das e com atu a ção ex clu si va em edu ca ção es pe ci al,
para fins de apo io téc ni co e fi nan ce i ro pelo Po der Pú -
bli co.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co ado ta rá, como
al ter na ti va pre fe ren ci al, a am pli a ção do aten di men to
aos edu can dos com ne ces si da des es pe ci a is na pró -
pria rede pú bli ca re gu lar de en si no, in de pen den te-
men te do apo io às ins ti tu i ções pre vis tas nes te ar ti go.

TÍTULO VI
Dos Pro fis si o na is da Edu ca ção

Art. 61. A for ma ção de pro fis si o na is da edu ca-
ção, de modo a aten der aos ob je ti vos dos di fe ren tes
ní ve is e mo da li da des de en si no e às ca rac te rís ti cas
de cada fase do de sen vol vi men to do edu can do, terá
como fun da men tos: (Re gu la men to)

I – a as so ci a ção en tre te o ri as e prá ti cas, in clu si-
ve me di an te a ca pa ci ta ção em ser vi ço;

II – apro ve i ta men to da for ma ção e ex pe riên ci as
an te ri o res em ins ti tu i ções de en si no e ou tras ati vi da-
des.

Art. 62. A for ma ção de do cen tes para atu ar na
edu ca ção bá si ca far-se-á em ní vel su pe ri or, em cur so
de li cen ci a tu ra, de gra du a ção ple na, em uni ver si da-
des e ins ti tu tos su pe ri o res de edu ca ção, ad mi ti da,
como for ma ção mí ni ma para o exer cí cio do ma gis té-
rio na edu ca ção in fan til e nas qua tro pri me i ras sé ri es
do en si no fun da men tal, a ofe re ci da em ní vel mé dio,
na mo da li da de Nor mal. (Re gu la men to)

Art. 63. Os ins ti tu tos su pe ri o res de edu ca ção
man te rão: (Re gu la men to)

I – cur sos for ma do res de pro fis si o na is para a
edu ca ção bá si ca, in clu si ve o cur so nor mal su pe ri or,
des ti na do à for ma ção de do cen tes para a edu ca ção
in fan til e para as pri me i ras sé ri es do en si no fun da-
men tal;

II – pro gra mas de for ma ção pe da gó gi ca para
por ta do res de di plo mas de edu ca ção su pe ri or que
que i ram se de di car à edu ca ção bá si ca;

III – pro gra mas de edu ca ção con ti nu a da para os 
pro fis si o na is de edu ca ção dos di ver sos ní ve is.

Art. 64. A for ma ção de pro fis si o na is de edu ca-
ção para ad mi nis tra ção, pla ne ja men to, ins pe ção, su -
per vi são e ori en ta ção edu ca ci o nal para a edu ca ção
bá si ca, será fe i ta em cur sos de gra du a ção em pe da-
go gia ou em ní vel de pós-gra du a ção, a cri té rio da ins -
ti tu i ção de en si no, ga ran ti da, nes ta for ma ção, a base
co mum na ci o nal.

Art. 65. A for ma ção do cen te, ex ce to para a edu -
ca ção su pe ri or, in clu i rá prá ti ca de en si no de, no mí ni-
mo, tre zen tas ho ras.
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Art. 66. A pre pa ra ção para o exer cí cio do ma gis-
té rio su pe ri or far-se-á em ní vel de pós-gra du a ção, pri -
o ri ta ri a men te em pro gra mas de mes tra do e dou to ra-
do.

Pa rá gra fo úni co. O no tó rio sa ber, re co nhe ci do
por uni ver si da de com cur so de dou to ra do em área
afim, po de rá su prir a exi gên cia de tí tu lo aca dê mi co.

Art. 67. Os sis te mas de en si no pro mo ve rão a va -
lo ri za ção dos pro fis si o na is da edu ca ção, as se gu ran-
do-lhes, in clu si ve nos ter mos dos es ta tu tos e dos pla -
nos de car re i ra do ma gis té rio pú bli co:

I – in gres so ex clu si va men te por con cur so pú bli-
co de pro vas e tí tu los;

II – aper fe i ço a men to pro fis si o nal con ti nu a do, in -
clu si ve com li cen ci a men to pe rió di co re mu ne ra do
para esse fim;

III – piso sa la ri al pro fis si o nal;
IV – pro gres são fun ci o nal ba se a da na ti tu la ção

ou ha bi li ta ção, e na ava li a ção do de sem pe nho;
V – pe río do re ser va do a es tu dos, pla ne ja men to

e ava li a ção, in clu í do na car ga de tra ba lho;
VI – con di ções ade qua das de tra ba lho.
Pa rá gra fo úni co. A ex pe riên cia do cen te é pré-re -

qui si to para o exer cí cio pro fis si o nal de qua is quer ou -
tras fun ções de ma gis té rio, nos ter mos das nor mas
de cada sis te ma de en si no.

TÍTULO VII
Dos Re cur sos fi nan ce i ros

Art. 68. Se rão re cur sos pú bli cos des ti na dos à
edu ca ção os ori gi ná ri os de:

I – re ce i ta de im pos tos pró pri os da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

II – re ce i ta de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e
ou tras trans fe rên ci as;

III – re ce i ta do sa lá rio-edu ca ção e de ou tras
con tri bu i ções so ci a is;

IV – re ce i ta de in cen ti vos fis ca is;
V – ou tros re cur sos pre vis tos em lei.
Art. 69. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca

me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os, vin te e cin co por cen to, ou o que cons -
ta nas res pec ti vas Cons ti tu i ções ou Leis Orgâ ni cas,
da re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di das as
trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is, na ma nu ten ção e de-
sen vol vi men to do en si no pú bli co.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de-
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti-
vos Mu ni cí pi os, não será con si de ra da, para efe i to do

cál cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a 
trans fe rir.

§ 2º Se rão con si de ra das ex clu í das das re ce i tas
de im pos tos men ci o na das nes te ar ti go as ope ra ções
de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria de 
im pos tos.

§ 3º Para fi xa ção ini ci al dos va lo res cor res pon-
den tes aos mí ni mos es ta tu í dos nes te ar ti go, será
con si de ra da a re ce i ta es ti ma da na lei do or ça men to
anu al, ajus ta da, quan do for o caso, por lei que au to ri-
zar a aber tu ra de cré di tos adi ci o na is, com base no
even tu al ex ces so de ar re ca da ção.

§ 4º As di fe ren ças en tre a re ce i ta e a des pe sa
pre vis tas e as efe ti va men te re a li za das, que re sul tem
no não-aten di men to dos per cen tu a is mí ni mos obri ga-
tó ri os, se rão apu ra das e cor ri gi das a cada tri mes tre
do exer cí cio fi nan ce i ro.

§ 5º O re pas se dos va lo res re fe ri dos nes te ar ti-
go do ca i xa da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os ocor re rá ime di a ta men te ao ór gão
res pon sá vel pela edu ca ção, ob ser va dos os se guin tes
pra zos:

I – re cur sos ar re ca da dos do pri me i ro ao dé ci mo
dia de cada mês, até o vi gé si mo dia;

II – re cur sos ar re ca da dos do dé ci mo pri me i ro ao 
vi gé si mo dia de cada mês, até o tri gé si mo dia;

III – re cur sos ar re ca da dos do vi gé si mo pri me i ro
dia ao fi nal de cada mês, até o dé ci mo dia do mês
sub se qüen te.

§ 6º O atra so da li be ra ção su je i ta rá os re cur sos
a cor re ção mo ne tá ria e à res pon sa bi li za ção ci vil e cri -
mi nal das au to ri da des com pe ten tes.

Art. 70. Con si de rar-se-ão como de ma nu ten ção
e de sen vol vi men to do en si no as des pe sas re a li za das
com vis tas à con se cu ção dos ob je ti vos bá si cos das
ins ti tu i ções edu ca ci o na is de to dos os ní ve is, com pre-
en den do as que se des ti nam a:

I – re mu ne ra ção e aper fe i ço a men to do pes so al
do cen te e de ma is pro fis si o na is da edu ca ção;

II – aqui si ção, ma nu ten ção, cons tru ção e con-
ser va ção de ins ta la ções e equi pa men tos ne ces sá ri os
ao en si no;

III – uso e ma nu ten ção de bens e ser vi ços vin -
cu la dos ao en si no;

IV – le van ta men tos es ta tís ti cos, es tu dos e pes -
qui sas vi san do pre ci pu a men te ao apri mo ra men to da
qua li da de e à ex pan são do en si no;

V – re a li za ção de ati vi da des-meio ne ces sá ri as
ao fun ci o na men to dos sis te mas de en si no;

VI – con ces são de bol sas de es tu do a alu nos de
es co las pú bli cas e pri va das;
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VII – amor ti za ção e cus te io de ope ra ções de
cré di to des ti na das a aten der ao dis pos to nos in ci sos
des te ar ti go;

VIII – aqui si ção de ma te ri al di dá ti co-es co lar e
ma nu ten ção de pro gra mas de trans por te es co lar.

Art. 71. Não cons ti tu i rão des pe sas de ma nu ten-
ção e de sen vol vi men to do en si no aque las re a li za das
com:

I – pes qui sa, quan do não vin cu la da às ins ti tu i-
ções de en si no, ou, quan do efe ti va da fora dos sis te-
mas de en si no, que não vise, pre ci pu a men te, ao apri -
mo ra men to de sua qua li da de ou à sua ex pan são;

II – sub ven ção a ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va-
das de ca rá ter as sis ten ci al, des por ti vo ou cul tu ral;

III – for ma ção de qua dros es pe ci a is para a ad -
mi nis tra ção pú bli ca, se jam mi li ta res ou ci vis, in clu si ve
di plo má ti cos;

IV – pro gra mas su ple men ta res de ali men ta ção,
as sis tên cia mé di co-odon to ló gi ca, far ma cêu ti ca e psi -
co ló gi ca, e ou tras for mas de as sis tên cia so ci al;

V – obras de in fra-es tru tu ra, ain da que re a li za-
das para be ne fi ci ar di re ta ou in di re ta men te a rede es -
co lar;

VI – pes so al do cen te e de ma is tra ba lha do res da 
edu ca ção, quan do em des vio de fun ção ou em ati vi-
da de alhe ia à ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en -
si no.

Art. 72. As re ce i tas e des pe sas com ma nu ten-
ção e de sen vol vi men to do en si no se rão apu ra das e
pu bli ca das nos ba lan ços do Po der Pú bli co, as sim
como nos re la tó ri os a que se re fe re o § 3º do art. 165
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 73. Os ór gãos fis ca li za do res exa mi na rão,
pri o ri ta ri a men te, na pres ta ção de con tas de re cur sos
pú bli cos, o cum pri men to do dis pos to no art. 212 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 60 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e na le gis la ção con -
cer nen te.

Art. 74. A União, em co la bo ra ção com os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, es ta be le ce rá
pa drão mí ni mo de opor tu ni da des edu ca ci o na is para
o en si no fun da men tal, ba se a do no cál cu lo do cus to
mí ni mo por alu no, ca paz de as se gu rar en si no de qua -
li da de.

Pa rá gra fo úni co. O cus to mí ni mo de que tra ta
este ar ti go será cal cu la do pela União ao fi nal de cada
ano, com va li da de para o ano sub se qüen te, con si de-
ran do va ri a ções re gi o na is no cus to dos in su mos e as
di ver sas mo da li da des de en si no.

Art. 75. A ação su ple ti va e re dis tri bu ti va da
União e dos Esta dos será exer ci da de modo a cor ri gir,

pro gres si va men te, as dis pa ri da des de aces so e ga-
ran tir o pa drão mí ni mo de qua li da de de en si no.

§ 1º A ação a que se re fe re este ar ti go obe de ce-
rá a fór mu la de do mí nio pú bli co que in clua a ca pa ci-
da de de aten di men to e a me di da do es for ço fis cal do
res pec ti vo Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio
em fa vor da ma nu ten ção e do de sen vol vi men to do en -
si no.

§ 2º A ca pa ci da de de aten di men to de cada go -
ver no será de fi ni da pela ra zão en tre os re cur sos de
uso cons ti tu ci o nal men te obri ga tó rio na ma nu ten ção e 
de sen vol vi men to do en si no e o cus to anu al do alu no,
re la ti vo ao pa drão mí ni mo de qua li da de.

§ 3º Com base nos cri té ri os es ta be le ci dos nos
§§ 1º e 2º, a União po de rá fa zer a trans fe rên cia di re ta
de re cur sos a cada es ta be le ci men to de en si no, con si-
de ra do o nú me ro de alu nos que efe ti va men te fre-
qüen tam a es co la.

§ 4º A ação su ple ti va e re dis tri bu ti va não po de rá
ser exer ci da em fa vor do Dis tri to

Fe de ral, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os se es tes
ofe re ce rem va gas, na área de

en si no de sua res pon sa bi li da de, con for me o in -
ci so VI do art. 10 e o in ci so V do art. 11 des ta Lei, em
nú me ro in fe ri or à sua ca pa ci da de de aten di men to.

Art. 76. A ação su ple ti va e re dis tri bu ti va pre vis ta
no ar ti go an te ri or fi ca rá con di ci o na da ao efe ti vo cum -
pri men to pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os
do dis pos to nes ta lei, sem pre ju í zo de ou tras pres cri-
ções le ga is.

Art. 77. Os re cur sos pú bli cos se rão des ti na dos
às es co las pú bli cas, po den do ser di ri gi dos a es co las
co mu ni tá ri as, con fes si o na is ou fi lan tró pi cas que:

I – com pro vem fi na li da de não-lu cra ti va e não
dis tri bu am re sul ta dos, di vi den dos, bo ni fi ca ções, par -
ti ci pa ções ou par ce la de seu pa tri mô nio sob ne nhu ma
for ma ou pre tex to;

II – apli quem seus ex ce den tes fi nan ce i ros em
edu ca ção;

III – as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio
a ou tra es co la co mu ni tá ria, fi lan tró pi ca ou con fes si o-
nal, ou ao Po der Pú bli co, no caso de en cer ra men to de 
suas ati vi da des;

IV – pres tem con tas ao Po der Pú bli co dos re cur-
sos re ce bi dos.

§ 1º Os re cur sos de que tra ta este ar ti go po de-
rão ser des ti na dos a bol sas de es tu do para a edu ca-
ção bá si ca, na for ma da lei, para os que de mons tra-
rem in su fi ciên cia de re cur sos, quan do hou ver fal ta de
va gas e cur sos re gu la res da rede pú bli ca do do mi cí lio
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do edu can do, fi can do o Po der Pú bli co obri ga do a in-
ves tir pri o ri ta ri a men te na ex pan são da sua rede lo cal.

§ 2º As ati vi da des uni ver si tá ri as de pes qui sa e
ex ten são po de rão re ce ber apo io fi nan ce i ro do Po der
Pú bli co, in clu si ve me di an te bol sas de es tu do.

TÍTULO VIII
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 78. O Sis te ma de Ensi no da União, com a
co la bo ra ção das agên ci as fe de ra is de fo men to à cul -
tu ra e de as sis tên cia aos ín di os, de sen vol ve rá pro gra-
mas in te gra dos de en si no e pes qui sa, para ofer ta de
edu ca ção es co lar bi lin güe e in ter cul tu ral aos po vos
in dí ge nas, com os se guin tes ob je ti vos:

I – pro por ci o nar aos ín di os, suas co mu ni da des e 
po vos, a re cu pe ra ção de suas me mó ri as his tó ri cas; a
re a fir ma ção de suas iden ti da des ét ni cas; a va lo ri za-
ção de suas lín guas e ciên ci as;

II – ga ran tir aos ín di os, suas co mu ni da des e po -
vos, o aces so às in for ma ções, co nhe ci men tos téc ni-
cos e ci en tí fi cos da so ci e da de na ci o nal e de ma is so ci-
e da des in dí ge nas e não-ín di as.

Art. 79. A União apo i a rá téc ni ca e fi nan ce i ra-
men te os sis te mas de en si no no pro vi men to da edu -
ca ção in ter cul tu ral às co mu ni da des in dí ge nas, de-
sen vol ven do pro gra mas in te gra dos de en si no e pes -
qui sa.

§ 1º Os pro gra mas se rão pla ne ja dos com au-
diên cia das co mu ni da des in dí ge nas.

§ 2º Os pro gra mas a que se re fe re este ar ti go,
in clu í dos nos Pla nos Na ci o na is de Edu ca ção, te rão
os se guin tes ob je ti vos:

I – for ta le cer as prá ti cas só cio-cul tu ra is e a lín -
gua ma ter na de cada co mu ni da de in dí ge na;

II – man ter pro gra mas de for ma ção de pes so al
es pe ci a li za do, des ti na do à edu ca ção es co lar nas co -
mu ni da des in dí ge nas;

III – de sen vol ver cur rí cu los e pro gra mas es pe cí-
fi cos, ne les in clu in do os con te ú dos cul tu ra is cor res-
pon den tes às res pec ti vas com uni da des;

IV – ela bo rar e pu bli car sis te ma ti ca men te ma te-
ri al di dá ti co es pe cí fi co e di fe ren ci a do.

Art. 79-A. (VETADO) (Inclu í do pela Lei nº
10.639, de 9-1-2003)

Art. 79-B. O ca len dá rio es co lar in clu i rá o dia 20
de no vem bro como “Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne -
gra”. (Inclu í do pela Lei nº 10.639, de 9-1-2003)

Art. 80. O Po der Pú bli co in cen ti va rá o de sen vol-
vi men to e a ve i cu la ção de pro gra mas de en si no a dis -
tân cia, em to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no, e 
de edu ca ção con ti nu a da. (Re gu la men to)

§ 1º A edu ca ção a dis tân cia, or ga ni za da com
aber tu ra e re gi me es pe ci a is, será ofe re ci da por ins ti-
tu i ções es pe ci fi ca men te cre den ci a das pela União.

§ 2º A União re gu la men ta rá os re qui si tos para a
re a li za ção de exa mes e re gis tro de di plo ma re la ti vos
a cur sos de edu ca ção a dis tân cia.

§ 3º As nor mas para pro du ção, con tro le e ava li a-
ção de pro gra mas de edu ca ção a dis tân cia e a au to ri-
za ção para sua im ple men ta ção, ca be rão aos res pec-
ti vos sis te mas de en si no, po den do ha ver co o pe ra ção
e in te gra ção en tre os di fe ren tes sis te mas. (Re gu la-
men to)

§ 4º A edu ca ção a dis tân cia go za rá de tra ta men-
to di fe ren ci a do, que in clu i rá:

I – cus tos de trans mis são re du zi dos em ca na is
co mer ci a is de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens;

II – con ces são de ca na is com fi na li da des ex clu-
si va men te edu ca ti vas;

III – re ser va de tem po mí ni mo, sem ônus para o
Po der Pú bli co, pe los con ces si o ná ri os de ca na is co-
mer ci a is.

Art. 81. É per mi ti da a or ga ni za ção de cur sos ou
ins ti tu i ções de en si no ex pe ri men ta is, des de que obe -
de ci das as dis po si ções des ta lei.

Art. 82. Os sis te mas de en si no es ta be le ce rão as 
nor mas para re a li za ção dos es tá gi os dos alu nos re -
gu lar men te ma tri cu la dos no en si no mé dio ou su pe ri-
or em sua ju ris di ção.

Pa rá gra fo úni co. O es tá gio re a li za do nas con di-
ções des te ar ti go não es ta be le cem vín cu lo em pre ga-
tí cio, po den do o es ta giá rio re ce ber bol sa de es tá gio,
es tar se gu ra do con tra aci den tes e ter a co ber tu ra pre -
vi den ciá ria pre vis ta na le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 83. O en si no mi li tar é re gu la do em lei es pe-
cí fi ca, ad mi ti da a equi va lên cia de es tu dos, de acor do
com as nor mas fi xa das pe los sis te mas de en si no.

Art. 84. Os dis cen tes da edu ca ção su pe ri or po -
de rão ser apro ve i ta dos em ta re fas de en si no e pes-
qui sa pe las res pec ti vas ins ti tu i ções, exer cen do fun-
ções de mo ni to ria, de acor do com seu ren di men to e
seu pla no de es tu dos.

Art. 85. Qu al quer ci da dão ha bi li ta do com a ti tu-
la ção pró pria po de rá exi gir a aber tu ra de con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los para car go de do cen te de
ins ti tu i ção pú bli ca de en si no que es ti ver sen do ocu pa-
do por pro fes sor não con cur sa do, por mais de seis
anos, res sal va dos os di re i tos as se gu ra dos pe los arts.
41 da Cons ti tu i ção Fe de ral e 19 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.
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Art. 86. As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or
cons ti tu í das como uni ver si da des in te grar-se-ão, tam -
bém, na sua con di ção de ins ti tu i ções de pes qui sa, ao
Sis te ma Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, nos ter -
mos da le gis la ção es pe cí fi ca.

TÍTULO IX
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 87. É ins ti tu í da a Dé ca da da Edu ca ção, a ini -
ci ar-se um ano a par tir da pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º A União, no pra zo de um ano a par tir da pu -
bli ca ção des ta lei, en ca mi nha rá, ao Con gres so Na ci-
o nal, o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, com di re tri zes e
me tas para os dez anos se guin tes, em sin to nia com a
De cla ra ção Mun di al so bre Edu ca ção para To dos.

§ 2º O Po der Pú bli co de ve rá re cen se ar os edu -
can dos no en si no fun da men tal, com es pe ci al aten ção
para os gru pos de sete a qua tor ze e de quin ze a de -
zes se is anos de ida de.

§ 3º Cada Mu ni cí pio e, su ple ti va men te, o Esta do
e a União, de ve rá:

I - ma tri cu lar to dos os edu can dos a par tir dos
sete anos de ida de e, fa cul ta ti va men te, a par tir dos
seis anos, no en si no fun da men tal;

II - pro ver cur sos pre sen ci a is ou a dis tân cia aos
jo vens e adul tos in su fi ci en te men te es co la ri za dos;

III - re a li zar pro gra mas de ca pa ci ta ção para to -
dos os pro fes so res em exer cí cio, uti li zan do tam bém,
para isto, os re cur sos da edu ca ção a dis tân cia;

IV - in te grar to dos os es ta be le ci men tos de en si-
no fun da men tal do seu ter ri tó rio ao sis te ma na ci o nal
de ava li a ção do ren di men to es co lar.

§ 4º Até o fim da Dé ca da da Edu ca ção so men te
se rão ad mi ti dos pro fes so res ha bi li ta dos em ní vel su -
pe ri or ou for ma dos por tre i na men to em ser vi ço.

§ 5º Se rão con ju ga dos to dos os es for ços ob je ti-
van do a pro gres são das re des es co la res pú bli cas ur -
ba nas de en si no fun da men tal para o re gi me de es co-
las de tem po in te gral.

§ 6º A as sis tên cia fi nan ce i ra da União aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a 
dos Esta dos aos seus Mu ni cí pi os, fi cam con di ci o na-
das ao cum pri men to do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e dis po si ti vos le ga is per ti nen tes pe los go ver nos
be ne fi ci a dos.

Art. 88. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os adap ta rão sua le gis la ção edu ca ci o nal
e de en si no às dis po si ções des ta lei no pra zo má xi mo
de um ano, a par tir da data de sua pu bli ca ção. (Re gu-
la men to)

§ 1º As ins ti tu i ções edu ca ci o na is adap ta rão
seus es ta tu tos e re gi men tos aos dis po si ti vos des ta lei 
e às nor mas dos res pec ti vos sis te mas de en si no, nos
pra zos por es tes es ta be le ci dos.

§ 2º O pra zo para que as uni ver si da des cum-
pram o dis pos to nos in ci sos II e III do art. 52 é de oito
anos.

Art. 89. As cre ches e pré-es co las exis ten tes ou
que ve nham a ser cri a das de ve rão, no pra zo de três
anos, a con tar da pu bli ca ção des ta lei, in te grar-se ao
res pec ti vo sis te ma de en si no.

Art. 90. As ques tões sus ci ta das na tran si ção en -
tre o re gi me an te ri or e o que se ins ti tui nes ta lei se rão
re sol vi das pelo Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção ou,
me di an te de le ga ção des te, pe los ór gãos nor ma ti vos
dos sis te mas de en si no, pre ser va da a au to no mia uni -
ver si tá ria.

Art. 91. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 92. Re vo gam-se as dis po si ções das Leis nºs 
4.024, de 20 de de zem bro de 1961, e 5.540, de 28 de
no vem bro de 1968, não al te ra das pe las Leis nºs
9.131, de 24 de no vem bro de 1995 e 9.192, de 21 de
de zem bro de 1995 e, ain da, as Leis nºs 5.692, de 11
de agos to de 1971 e 7.044, de 18 de ou tu bro de 1982, 
e as de ma is leis e de cre tos-lei que as mo di fi ca ram e
qua is quer ou tras dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 1996; 175º da Inde -
pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pa u lo Re na to Sou za.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de 23-12-1996

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

LEI Nº 9.324, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1996

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir
ao Orça men to Fis cal da União, em fa vor
do Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to
su ple men tar no va lor de R$500.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca.

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 E o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a abrir ao
Orça men to Fis cal da União (Lei nº 9.275, de 9 de
maio de 1996), em fa vor do Mi nis té rio Pú bli co da
União, cré di to su ple men tar no va lor de R$500.000,00
(qui nhen tos mil re a is), para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de in cor po ra-
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ção de ex ces so de ar re ca da ção de Re cur sos Di re ta-
men te Arre ca da dos - Re cur sos do Te sou ro, in di ca dos
no Ane xo II des ta lei, no mon tan te es pe ci fi ca do.

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

Bra sí lia, 9 de de zem bro de 1996; 175º da Inde -
pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Anto nio Kan dir.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de 10-12-1996. 
Os ane xos  de que tra ta esta lei es tão pu bli ca dos no DOU de
10-12-1996

EMENDA CONSTiTUCIONAL Nº 14, DE 1996

Mo di fi ca os arts. 34, 208, 211 e 212
da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da-
ção ao art. 60 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º É acres cen ta da no in ci so VII do art. 34,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, a alí nea e, com a se guin te
re da ção:

“e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce i ta re sul-
tan te de im pos tos es ta du a is, com pre en di da a pro ve-
ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen vol-
vi men to do en si no.”

Art. 2º É dada nova re da ção aos in ci sos I e II do
art. 208 da Cons ti tu i ção Fe de ral nos se guin tes

ter mos:
“I - en si no fun da men tal obri ga tó rio e gra tu i to,

as se gu ra da, in clu si ve, sua ofer ta gra tu i ta para to dos
os que a ele não ti ve ram aces so na ida de pró pria;

II - pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé dio
gra tu i to;”

Art. 3º É dada nova re da ção aos §§ 1º e 2º do
art. 211 da Cons ti tu i ção Fe de ral e nele são in se ri dos
mais dois pa rá gra fos, pas san do a ter a se guin te re da-
ção:

“Art. 211 .............................................................
§ 1º A União or ga ni za rá o sis te ma fe de ral de en -

si no e o dos Ter ri tó ri os, fi nan ci a rá as ins ti tu i ções de
en si no pú bli cas fe de ra is e exer ce rá, em ma té ria edu -
ca ci o nal, fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va, de for ma a
ga ran tir equa li za ção de opor tu ni da des edu ca ci o na is
e pa drão mí ni mo de qua li da de do en si no me di an te
as sis tên cia téc ni ca e fi nan ce i ra aos Esta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os.

§ 2º Os Mu ni cí pi os atu a rão pri o ri ta ri a men te no
en si no fun da men tal e na edu ca ção in fan til.

§ 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral atu a rão pri -
o ri ta ri a men te no en si no fun da men tal e mé dio.

§ 4º Na or ga ni za ção de seus sis te mas de en si-
no, os Esta dos e os Mu ni cí pi os de fi ni rão for mas de
co la bo ra ção, de modo a as se gu rar a uni ver sa li za ção
do en si no obri ga tó rio.”

Art. 4º É dada nova re da ção ao § 5º do art. 212
da Cons ti tu i ção Fe de ral nos se guin tes ter mos:

“§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-edu ca ção, re co lhi da pe las em pre sas, na
for ma da lei.”

Art. 5º É al te ra do o art. 60 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e nele são in se ri dos
no vos pa rá gra fos, pas san do o ar ti go a ter a se guin te
re da ção:

“Art. 60. Nos dez pri me i ros anos da pro mul ga-
ção des ta Emen da, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os 
Mu ni cí pi os des ti na rão não me nos de ses sen ta por
cen to dos re cur sos a que se re fe re o ca put do art. 212
da Cons ti tu i ção Fe de ral, à ma nu ten ção e ao de sen-
vol vi men to do en si no fun da men tal, com o ob je ti vo de
as se gu rar a uni ver sa li za ção de seu aten di men to e a
re mu ne ra ção con dig na do ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção de res pon sa bi li da des e re cur-
sos en tre os Esta dos e seus Mu ni cí pi os a ser con cre-
ti za da com par te dos re cur sos de fi ni dos nes te ar ti go,
na for ma do dis pos to no art. 211 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, é as se gu ra da me di an te a cri a ção, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, de um 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, de na tu re za
con tá bil.

§ 2º O Fun do re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or será
cons ti tu í do por, pelo me nos, quin ze por cen to dos re -
cur sos a que se re fe rem os alis. 155, in ci so II; 158, in -
ci so IV; e 159, in ci so I, alí ne as a e b; e in ci so II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e será dis tri bu í do en tre cada
Esta do e seus Mu ni cí pi os, pro por ci o nal men te ao nú -
me ro de alu nos nas res pec ti vas re des de en si no fun -
da men tal.

§ 3º A União com ple men ta rá os re cur sos dos
Fun dos a que se re fe re o § 1º, sem pre que em cada
Esta do e no Dis tri to Fe de ral, seu va lor por alu no não
al can çar o mí ni mo de fi ni do na ci o nal men te.

§ 4º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os ajus ta rão pro gres si va men te, em um pra zo
de cin co anos, suas con tri bu i ções ao Fun do, de for ma
a ga ran tir um va lor por alu no cor res pon den te a um
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pa drão mí ni mo de qua li da de de en si no, de fi ni do na ci-
o nal men te.

§ 5º Uma pro por ção não in fe ri or a ses sen ta por
cen to dos re cur sos de cada Fun do re fe ri do no § 1º
será des ti na da ao pa ga men to dos pro fes so res do en -
si no fun da men tal em efe ti vo exer cí cio no ma gis té rio.

§ 6º A União apli ca rá na er ra di ca ção do anal fa-
be tis mo e na ma nu ten ção e no de sen vol vi men to do
en si no fun da men tal, in clu si ve na com ple men ta ção a
que se re fe re o § 3º, nun ca me nos que o equi va len te a 
trin ta por cen to dos re cur sos a que se re fe re o ca put
do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 7º A lei dis po rá so bre a or ga ni za ção dos Fun -
dos, a dis tri bu i ção pro por ci o nal de seus re cur sos, sua 
fis ca li za ção e con tro le, bem como so bre a for ma de
cál cu lo do va lor mí ni mo na ci o nal por alu no.”

Art. 6º Esta Emen da en tra em vi gor a pri me i ro
de ja ne i ro do ano sub se qüen te ao de sua pro mul ga-
ção.

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 1996. – Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos – De pu ta do Luís Edu ar do,
Pre si den te – De pu ta do Ro nal do Pe rim, 1º Vice-Pre -
si den te – De pu ta do Beto Man sur, 2º Vice-Pre si den te
– De pu ta do Wil son Cam pos, 1º Se cre tá rio – De pu-
ta do Le o pol do Bes so ne, 2º Se cre tá rio – De pu ta do
Be ne di to Do min gos, 3º Se cre tá rio – De pu ta do João 
Hen ri que, 4º Se cre tá rio

Mesa do Se na do Fe de ral – Se na dor José Sar -
ney, Pre si den te – Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, 1º
Vice-Pre si den te – Se na dor Jú lio Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te – Se na dor Oda cir So a res, 1º Se cre-
tá rio – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, 2º Se cre tá rio – Se -
na dor Ernan des Amo rim, 4º Se cre tá rio – Se na dor
Edu ar do Su plicy, Su plen te de Se cre tá rio
....................................................................................

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 9

Apro va o Pla no Na ci o nal de Edu ca-
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca. Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º Fica apro va do o Pla no Na ci o nal de Edu -
ca ção, cons tan te do do cu men to ane xo, com du ra ção
de dez anos.

Ad. 2º A par tir da vi gên cia des ta lei, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os de ve rão, com base
no Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, ela bo rar pla nos de -
ce na is cor res pon den tes.

Art. 3º A União, em ar ti cu la ção com os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral, os mu ni cí pi os e a so ci e da de ci vil,
pro ce de rá a ava li a ções pe rió di cas da im ple men ta ção
do Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.

§ 1º O Po der Le gis la ti vo, por in ter mé dio das Co -
mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to da Câ ma ra
dos De pu ta dos e da Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do Fe de ral, acom pa nha rá a exe cu ção do Pla no Na -
ci o nal de Edu ca ção.

§ 2º A pri me i ra ava li a ção re a li zar-se-á no quar to
ano de vi gên cia des ta lei, ca ben do ao Con gres so Na -
ci o nal apro var as me di das le ga is de cor ren tes, com
vis tas à cor re ção de de fi ciên ci as e dis tor ções.

Art. 4º A União ins ti tu i rá o Sis te ma Na ci o nal de
Ava li a ção e es ta be le ce rá os me ca nis mos ne ces sá ri-
os ao acom pa nha men to das me tas cons tan tes do
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção.

Art. 5º Os pla nos plu ri a nu a is da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os se rão ela bo-
ra dos de modo a dar su por te às me tas cons tan tes do
Pla no Na ci o nal de Edu ca ção e dos res pec ti vos pla-
nos de ce na is.

Art. 6º Os Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os em pe nhar-se-ão na
di vul ga ção des te Pla no e da pro gres si va re a li za ção
de seus ob je ti vos e me tas, para que a so ci e da de o co -
nhe ça am pla men te e acom pa nhe sua im ple men ta-
ção.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2001; 180º da Inde pen dên cia
e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pa u lo Re na to Sou za.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU, de 10-1-2001

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra-
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri-
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. (Lei Kan dir)

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 Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral ins ti tu ir o im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir -
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cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi-
ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de
co mu ni ca ção, ain da que as ope ra ções e as pres ta-
ções se ini ci em no ex te ri or.

Art. 2º O im pos to in ci de so bre:
I – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do-

ri as, in clu si ve o for ne ci men to de ali men ta ção e be bi-
das em ba res, res ta u ran tes e es ta be le ci men tos si mi-
la res;

II – pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te-
res ta du al e in ter mu ni ci pal, por qual quer via, de pes -
so as, bens, mer ca do ri as ou va lo res;

III – pres ta ções one ro sas de ser vi ços de co mu-
ni ca ção, por qual quer meio, in clu si ve a ge ra ção, a
emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re trans mis são,
a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca ção de qual -
quer na tu re za;

IV – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços não com pre en di dos na com pe tên cia
tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

V – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços su je i tos ao im pos to so bre ser vi ços,
de com pe tên cia dos mu ni cí pi os, quan do a lei com ple-
men tar apli cá vel ex pres sa men te o su je i tar à in ci dên-
cia do im pos to es ta du al.

§ 1º O im pos to in ci de tam bém:
I – so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da quan do
se tra tar de bem des ti na do a con su mo ou ati vo per -
ma nen te do es ta be le ci men to;

II – so bre o ser vi ço pres ta do no ex te ri or ou cuja
pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – so bre a en tra da, no ter ri tó rio do Esta do des -
ti na tá rio, de pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes e com-
bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e de
ener gia elé tri ca, quan do não des ti na dos à co mer ci a li-
za ção ou à in dus tri a li za ção, de cor ren tes de ope ra-
ções in te res ta du a is, ca ben do o im pos to ao Esta do
onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te.

§ 2º A ca rac te ri za ção do fato ge ra dor in de pen de
da na tu re za ju rí di ca da ope ra ção que o cons ti tua.

Art. 3º O im pos to não in ci de so bre:
I – ope ra ções com li vros, jor na is, pe rió di cos e o

pa pel des ti na do a sua im pres são;
II – ope ra ções e pres ta ções que des ti nem ao ex-

te ri or mer ca do ri as, in clu si ve pro du tos pri má ri os e
pro du tos in dus tri a li za dos semi-ela bo ra dos, ou ser vi-
ços;

III – ope ra ções in te res ta du a is re la ti vas a ener -
gia elé tri ca e pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes e com-

bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, quan do
des ti na dos à in dus tri a li za ção ou à co mer ci a li za ção;

IV – ope ra ções com ouro, quan do de fi ni do em
lei como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al;

V – ope ra ções re la ti vas a mer ca do ri as que te -
nham sido ou que se des ti nem a ser uti li za das na
pres ta ção, pelo pró prio au tor da sa í da, de ser vi ço de
qual quer na tu re za de fi ni do em lei com ple men tar
como su je i to ao im pos to so bre ser vi ços, de com pe-
tên cia dos Mu ni cí pi os, res sal va das as hi pó te ses pre -
vis tas na mes ma lei com ple men tar;

VI – ope ra ções de qual quer na tu re za de que de -
cor ra a trans fe rên cia de pro pri e da de de es ta be le ci-
men to in dus tri al, co mer ci al ou de ou tra es pé cie;

VII – ope ra ções de cor ren tes de ali e na ção fi du-
ciá ria em ga ran tia, in clu si ve a ope ra ção efe tu a da pelo 
cre dor em de cor rên cia do ina dim ple men to do de ve-
dor;

VIII – ope ra ções de ar ren da men to mer can til,
não com pre en di da a ven da do bem ar ren da do ao ar -
ren da tá rio;

IX – ope ra ções de qual quer na tu re za de que de -
cor ra a trans fe rên cia de bens mó ve is sal va dos de si -
nis tro para com pa nhi as se gu ra do ras.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se às ope ra ções de
que tra ta o in ci so II a sa í da de mer ca do ria re a li za da
com o fim es pe cí fi co de ex por ta ção para o ex te ri or,
des ti na da a:

I – em pre sa co mer ci al ex por ta do ra, in clu si ve
tra dings ou ou tro es ta be le ci men to da mes ma em pre-
sa;

II – ar ma zém al fan de ga do ou en tre pos to adu a-
ne i ro.

Art. 4º Con tri bu in te é qual quer pes soa, fí si ca ou
ju rí di ca, que re a li ze, com ha bi tu a li da de ou em vo lu me
que ca rac te ri ze in tu i to co mer ci al, ope ra ções de cir cu-
la ção de mer ca do ria ou pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni-
ca ção, ain da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini -
ci em no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. É tam bém con tri bu in te a pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca que, mes mo sem ha bi tu a li da de:

I – im por te mer ca do ri as do ex te ri or, ain da que
as des ti ne a con su mo ou ao ati vo per ma nen te do es -
ta be le ci men to;

II – seja des ti na tá ria de ser vi ço pres ta do no ex -
te ri or ou cuja pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – ad qui ra em li ci ta ção de mer ca do ri as apre -
en di das ou aban do na das;

IV – ad qui ra lu bri fi can tes e com bus tí ve is lí qui-
dos e ga so sos de ri va dos de pe tró leo ori un dos de ou -
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tro Esta do, quan do não des ti na dos à co mer ci a li za-
ção.

Art. 5º Lei po de rá atri bu ir a ter ce i ros a res pon sa-
bi li da de pelo pa ga men to do im pos to e acrés ci mos de-
vi dos pelo con tri bu in te ou res pon sá vel, quan do os
atos ou omis sões da que les con cor re rem para o não
re co lhi men to do tri bu to.

Art. 6º Lei es ta du al po de rá atri bu ir a con tri bu in te
do im pos to ou a de po si tá rio a qual quer tí tu lo a res-
pon sa bi li da de pelo seu pa ga men to, hi pó te se em que
o con tri bu in te as su mi rá a con di ção de subs ti tu to tri bu-
tá rio.

§ 1º A res pon sa bi li da de po de rá ser atri bu í da em 
re la ção ao im pos to in ci den te so bre uma ou mais ope -
ra ções ou pres ta ções, se jam an te ce den tes, con co mi-
tan tes ou sub se qüen tes, in clu si ve ao va lor de cor ren te
da di fe ren ça en tre alí quo tas in ter na e in te res ta du al
nas ope ra ções e pres ta ções que des ti nem bens e
ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za do em ou tro Esta -
do, que seja con tri bu in te do im pos to.

§ 2º A atri bu i ção de res pon sa bi li da de dar-se-á
em re la ção a mer ca do ri as ou ser vi ços pre vis tos em
lei de cada Esta do.

Art. 7º Para efe i to de exi gên cia do im pos to por
subs ti tu i ção tri bu tá ria, in clui-se, tam bém, como fato
ge ra dor do im pos to, a en tra da de mer ca do ria ou bem
no es ta be le ci men to do ad qui ren te ou em ou tro por ele 
in di ca do.

Art. 8º A base de cál cu lo, para fins de subs ti tu i-
ção tri bu tá ria, será:

I – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an -
te ce den tes ou con co mi tan tes, o va lor da ope ra ção ou
pres ta ção pra ti ca do pelo con tri bu in te subs ti tu í do;

II – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções sub -
se qüen tes, ob ti da pelo so ma tó rio das par ce las se-
guin tes:

a) o va lor da ope ra ção ou pres ta ção pró pria re a-
li za da pelo subs ti tu to tri bu tá rio ou pelo subs ti tu í do in -
ter me diá rio;

b) o mon tan te dos va lo res de se gu ro, de fre te e
de ou tros en car gos co bra dos ou trans fe rí ve is aos ad -
qui ren tes ou to ma do res de ser vi ço;

c) a mar gem de va lor agre ga do, in clu si ve lu cro,
re la ti va às ope ra ções ou pres ta ções sub se qüen tes.

§ 1º Na hi pó te se de res pon sa bi li da de tri bu tá ria
em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an te ce den-
tes, o im pos to de vi do pe las re fe ri das ope ra ções ou
pres ta ções será pago pelo res pon sá vel, quan do:

I – da en tra da ou re ce bi men to da mer ca do ria ou
do ser vi ço;

II – da sa í da sub se qüen te por ele pro mo vi da,
ain da que isen ta ou não tri bu ta da;

III – ocor rer qual quer sa í da ou even to que im -
pos si bi li te a ocor rên cia do fato de ter mi nan te do pa ga-
men to do im pos to.

§ 2º Tra tan do-se de mer ca do ria ou ser vi ço cujo
pre ço fi nal a con su mi dor, úni co ou má xi mo, seja fi xa-
do por ór gão pú bli co com pe ten te, a base de cál cu lo
do im pos to, para fins de subs ti tu i ção tri bu tá ria, é o re -
fe ri do pre ço por ele es ta be le ci do.

§ 3º Exis tin do pre ço fi nal a con su mi dor su ge ri do
pelo fa bri can te ou im por ta dor, po de rá a lei es ta be le-
cer como base de cál cu lo este pre ço.

§ 4º A mar gem a que se re fe re a alí nea o do in ci-
so II do ca put será es ta be le ci da com base em pre ços
usu al men te pra ti ca dos no mer ca do con si de ra do, ob ti-
dos por le van ta men to, ain da que por amos tra gem ou
atra vés de in for ma ções e ou tros ele men tos for ne ci-
dos por en ti da des re pre sen ta ti vas dos res pec ti vos
se to res, ado tan do-se a mé dia pon de ra da dos pre ços
co le ta dos, de ven do os cri té ri os para sua fi xa ção ser
pre vis tos em lei.

§ 5º O im pos to a ser pago por subs ti tu i ção tri bu-
tá ria, na hi pó te se do in ci so II do ca put, cor res pon de rá
à di fe ren ça en tre o va lor re sul tan te da apli ca ção da
alí quo ta pre vis ta para as ope ra ções ou pres ta ções in -
ter nas do Esta do de des ti no so bre a res pec ti va base
de cál cu lo e o va lor do im pos to de vi do pela ope ra ção
ou pres ta ção pró pria do subs ti tu to.

Art. 9º A ado ção do re gi me de subs ti tu i ção tri bu-
tá ria em ope ra ções in te res ta du a is de pen de rá de
acor do es pe cí fi co ce le bra do pe los Esta dos in te res sa-
dos.

§ 1º A res pon sa bi li da de a que se re fe re o art. 6º
po de rá ser atri bu í da:

I – ao con tri bu in te que re a li zar ope ra ção in te res-
ta du al com pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí-
ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, em re la ção às 
ope ra ções sub se qüen tes;

II – às em pre sas ge ra do ras ou dis tri bu i do ras de
ener gia elé tri ca, nas ope ra ções in ter nas e in te res ta-
du a is, na con di ção de con tri bu in te ou de subs ti tu to tri -
bu tá rio, pelo pa ga men to do im pos to, des de a pro du-
ção ou im por ta ção até a úl ti ma ope ra ção, sen do seu
cál cu lo efe tu a do so bre o pre ço pra ti ca do na ope ra ção
fi nal, as se gu ra do seu re co lhi men to ao Esta do onde
deva ocor rer essa ope ra ção.

§ 2º Nas ope ra ções in te res ta du a is com as mer -
ca do ri as de que tra tam os in ci sos I e II do pa rá gra fo
an te ri or, que te nham como des ti na tá rio con su mi dor
fi nal, o im pos to in ci den te na ope ra ção será de vi do ao
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Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te e será
pago pelo re me ten te.

Art. 10. É as se gu ra do ao con tri bu in te subs ti tu í-
do o di re i to à res ti tu i ção do va lor do im pos to pago por
for ça da subs ti tu i ção tri bu tá ria, cor res pon den te ao
fato ge ra dor pre su mi do que não se re a li zar.

§ 1º For mu la do o pe di do de res ti tu i ção e não ha -
ven do de li be ra ção no pra zo de no ven ta dias, o con tri-
bu in te subs ti tu í do po de rá se cre di tar, em sua es cri ta
fis cal, do va lor ob je to do pe di do, de vi da men te atu a li-
za do se gun do os mes mos cri té ri os apli cá ve is ao tri -
bu to.

§ 2º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, so bre vin-
do de ci são con trá ria ir re cor rí vel, o con tri bu in te subs ti-
tu í do, no pra zo de quin ze dias da res pec ti va no ti fi ca-
ção, pro ce de rá ao es tor no dos cré di tos lan ça dos,
tam bém de vi dam ente atu a li za dos, com o pa ga men to
dos acrés ci mos le ga is ca bí ve is.

Art. 11. O lo cal da ope ra ção ou da pres ta ção,
para os efe i tos da co bran ça do im pos to e de fi ni ção do 
es ta be le ci men to res pon sá vel, é:

I – tra tan do-se de mer ca do ria ou bem:
a) o do es ta be le ci men to onde se en con tre, no

mo men to da ocor rên cia do fato ge ra dor;
b) onde se en con tre, quan do em si tu a ção ir re-

gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal ou quan do
acom pa nha do de do cu men ta ção ini dô nea, como dis -
pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to que trans fi ra a pro pri e-
da de, ou o tí tu lo que a re pre sen te, de mer ca do ria por
ele ad qui ri da no País e que por ele não te nha tran si ta-
do;

d) im por ta do do ex te ri or, o do es ta be le ci men to
onde ocor rer a en tra da fí si ca;

e) im por ta do do ex te ri or, o do do mi cí lio do ad -
qui ren te, quan do não es ta be le ci do;

f) aque le onde seja re a li za da a li ci ta ção, no caso 
de ar re ma ta ção de mer ca do ria im por ta da do ex te ri or
e apre en di da;

g) o do Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui-
ren te, in clu si ve con su mi dor fi nal, nas ope ra ções in te-
res ta du a is com ener gia elé tri ca e pe tró leo, lu bri fi can-
tes e com bus tí ve is dele de ri va dos, quan do não des ti-
na dos à in dus tri a li za ção ou à co mer ci a li za ção;

h) o do Esta do de onde o ouro te nha sido ex tra í-
do, quan do não con si de ra do como ati vo fi nan ce i ro ou
ins tru men to cam bi al;

i) o de de sem bar que do pro du to, na hi pó te se de
cap tu ra de pe i xes, crus tá ce os e mo lus cos;

II – tra tan do-se de pres ta ção de ser vi ço de
trans por te:

a) onde te nha ini cio a pres ta ção;
b) onde se en con tre o trans por ta dor, quan do em 

si tu a ção ir re gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal
ou quan do acom pa nha da de do cu men ta ção ini dô-
nea, como dis pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12 e para os efe i tos
do § 3º do art. 13;

III – tra tan do-se de pres ta ção one ro sa de ser vi-
ço de co mu ni ca ção:

a) o da pres ta ção do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e de som e ima gem, as sim en ten di do o da ge ra-
ção, emis são, trans mis são e re trans mis são, re pe ti-
ção, am pli a ção e re cep ção;

b) o do es ta be le ci men to da con ces si o ná ria ou
da per mis si o ná ria que for ne ça fi cha, car tão, ou as se-
me lha dos com que o ser vi ço é pago;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se e para os efe i tos do in ci so XIII do art. 12;

d) onde seja co bra do o ser vi ço, nos de ma is ca -
sos;

IV – tra tan do-se de ser vi ços pres ta dos ou ini ci a-
dos no ex te ri or, o do es ta be le ci men to ou do do mi cí lio
do des ti na tá rio.

§ 1º O dis pos to na alí nea c do in ci so 1 não se
apli ca às mer ca do ri as re ce bi das em re gi me de de pó-
si to de con tri bu in te de Esta do que não o do de po si tá-
rio.

§ 2º Para os efe i tos da alí nea h do in ci so 1, o
ouro, quan do de fi ni do como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru-
men to cam bi al, deve ter sua ori gem iden ti fi ca da.

§ 3º Para efe i to des ta Lei Com ple men tar, es ta-
be le ci men to é o lo cal, pri va do ou pú bli co, edi fi ca do ou 
não, pró prio ou de ter ce i ro, onde pes so as fí si cas ou
ju rí di cas exer çam suas ati vi da des em ca rá ter tem po-
rá rio ou per ma nen te, bem como onde se en con trem
ar ma ze na das mer ca do ri as, ob ser va do, ain da, o se-
guin te:

I – na im pos si bi li da de de de ter mi na ção do es ta-
be le ci men to, con si de ra-se como tal o lo cal em que te -
nha sido efe tu a da a ope ra ção ou pres ta ção, en con tra-
da a mer ca do ria ou cons ta ta da a pres ta ção;

II – é au tô no mo cada es ta be le ci men to do mes -
mo ti tu lar;

III – con si de ra-se tam bém es ta be le ci men to au -
tô no mo o ve í cu lo usa do no co mér cio am bu lan te e na
cap tu ra de pes ca do;
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IV – res pon dem pelo cré di to tri bu tá rio to dos os
es ta be le ci men tos do mes mo ti tu lar.

§ 4º (VETADO)
§ 5º Qu an do a mer ca do ria for re me ti da para ar -

ma zém ge ral ou para de pó si to fe cha do do pró prio
con tri bu in te, no mes mo Esta do, a pos te ri or sa í da con -
si de rar-se-á ocor ri da no es ta be le ci men to do de po si-
tan te, sal vo se para re tor nar ao es ta be le ci men to re -
me ten te.

Art. 12. Con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor do
im pos to no mo men to:

I – da sa í da de mer ca do ria de es ta be le ci men to
de con tri bu in te, ain da que para ou tro es ta be le ci men to
do mes mo ti tu lar;

II – do for ne ci men to de ali men ta ção, be bi das e
ou tras mer ca do ri as por qual quer es ta be le ci men to;

III – da trans mis são a ter ce i ro de mer ca do ria de -
po si ta da em ar ma zém ge ral ou em de pó si to fe cha do,
no Esta do trans mi ten te;

IV – da trans mis são de pro pri e da de de mer ca-
do ria, ou de tí tu lo que a re pre sen te, quan do a mer ca-
do ria não ti ver tran si ta do pelo es ta be le ci men to trans -
mi ten te;

V – do iní cio da pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal, de qual quer na -
tu re za;

VI – do ato fi nal do trans por te ini ci a do no ex te ri-
or;

VII – das pres ta ções one ro sas de ser vi ços de
co mu ni ca ção, fe i ta por qual quer meio, in clu si ve a ge -
ra ção, a emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re-
trans mis são, a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca-
ção de qual quer na tu re za;

VIII – do for ne ci men to de mer ca do ria com pres -
ta ção de ser vi ços:

a) não com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá-
ria dos Mu ni cí pi os;

b) com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria
dos Mu ni cí pi os e com in di ca ção ex pres sa de in ci dên-
cia do im pos to de com pe tên cia es ta du al, como de fi ni-
do na lei  com ple men tar apli cá vel;

IX – do de sem ba ra ço adu a ne i ro das mer ca do ri-
as im por ta das do ex te ri or;

X – do re ce bi men to, pelo des ti na tá rio, de ser vi-
ço pres ta do no ex te ri or;

XI – da aqui si ção em li ci ta ção pú bli ca de mer ca-
do ri as im por ta das do ex te ri or apre en di das ou aban-
do na das;

XII – da en tra da no ter ri tó rio do Esta do de lu bri fi-
can tes e com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos de ri va dos

de pe tró leo ori un dos de ou tro Esta do, quan do não
des ti na dos à co mer ci a li za ção;

XIII – da uti li za ção, por con tri bu in te, de ser vi ço
cuja pres ta ção se te nha ini ci a do em ou tro Esta do e
não es te ja vin cu la da a ope ra ção ou pres ta ção sub se-
qüen te.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so VII, quan do o ser vi ço
for pres ta do me di an te pa ga men to em fi cha, car tão ou 
as se me lha dos, con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor
do im pos to quan do do for ne ci men to des ses ins tru-
men tos ao usuá rio.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so IX, após o de sem ba-
ra ço adu a ne i ro, a en tre ga, pelo de po si tá rio, de mer -
ca do ria ou bem im por ta dos do ex te ri or de ve rá ser au -
to ri za da pelo ór gão res pon sá vel pelo seu de sem ba ra-
ço, que so men te se fará me di an te a exi bi ção do com -
pro van te de pa ga men to do im pos to in ci den te no ato
do des pa cho adu a ne i ro, sal vo dis po si ção em con trá-
rio.

Art. 13. A base de cál cu lo do im pos to é:
I – na sa í da de mer ca do ria pre vis ta nos in ci sos I, 

III e IV do art. 12, o va lor da ope ra ção;
II – na hi pó te se do in ci so II do art. 12, o va lor da

ope ra ção, com pre en den do mer ca do ria e ser vi ço;
III – na pres ta ção de ser vi ço de trans por te in te-

res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, o pre ço
do ser vi ço;

IV – no for ne ci men to de que tra ta o in ci so VIII do 
art. 12:

a) o va lor da ope ra ção, na hi pó te se da alí nea a;
b) o pre ço cor ren te da mer ca do ria for ne ci da ou

em pre ga da, na hi pó te se da alí nea b;
V – na hi pó te se do in ci so IX do art. 12, a soma

das se guin tes par ce las:
a) o va lor da mer ca do ria ou bem cons tan te dos

do cu men tos de im por ta ção, ob ser va do o dis pos to no
art.14;

b) im pos to de im por ta ção;
c) im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos;
d) im pos to so bre ope ra ções de câm bio;
e) qua is quer des pe sas adu a ne i ras;
VI – na hi pó te se do in ci so X do art. 12, o va lor da

pres ta ção do ser vi ço, acres ci do, se for o caso, de to -
dos os en car gos re la ci o na dos com a sua uti li za ção;

VII – no caso do in ci so XI do art. 12, o va lor da
ope ra ção acres ci do do va lor dos im pos to de im por ta-
ção e so bre pro du tos in dus tri a li za dos e de to das as
des pe sas co bra das ou de bi ta das ao ad qui ren te;

VIII – na hi pó te se do in ci so XII do art. 12, o va lor
da ope ra ção de que de cor rer a en tra da;
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IX – na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12, o va lor
da pres ta ção no Esta do de ori gem.

§ 1º Inte gra a base de cál cu lo do im pos to:
I – o mon tan te do pró prio im pos to, cons ti tu in do o 

res pec ti vo des ta que mera in di ca ção para fins de con -
tro le;

II – o va lor cor res pon den te a:
a) se gu ros, ju ros e de ma is im por tân cia pa gas,

re ce bi das ou de bi ta das, bem como des con tos con ce-
di dos sob con di ção;

b) fre te, caso o trans por te seja efe tu a do pelo
pró prio re me ten te ou por sua con ta e or dem e seja co -
bra do em se pa ra do.

§ 2º Não in te gra a base de cál cu lo do im pos to o
mon tan te do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in tes
e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção ou à
co mer ci a li za ção, con fi gu rar fato ge ra dor de am bos os 
im pos tos.

§ 3º No caso do in ci so IX, o im pos to a pa gar
será o va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen tu al
equi va len te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in ter na e a in -
te res ta du al, so bre o va lor ali pre vis to.

§ 4º Na sa í da de mer ca do ria para es ta be le ci-
men to lo ca li za do em ou tro Esta do, per ten cen te ao
mes mo tí tu lo, a base de cál cu lo do im pos to é:

I – o va lor cor res pon den te à en tra da mais re cen-
te da mer ca do ria;

II – o cus to da mer ca do ria pro du zi da, as sim en -
ten di da a soma do cus to da ma té ria-pri ma, ma te ri al
se cun dá rio, mão-de-obra e acon di ci o na men to;

III – tra tan do-se de mer ca do ri as não in dus tri a li-
za das, o seu pre ço cor ren te no mer ca do ata ca dis ta
do es ta be le ci men to re me ten te.

§ 5º Nas ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is
en tre es ta be le ci men tos de con tri bu in tes di fe ren tes,
caso haja re a jus te do va lor de po is da re mes sa ou da
pres ta ção, a di fe ren ça fica su je i ta ao im pos to no es ta-
be le ci men to do re me ten te ou do pres ta dor.

Art. 14. O pre ço de im por ta ção ex pres so em mo -
e da es tran ge i ra será con ver ti do em mo e da na ci o nal
pela mes ma taxa de câm bio uti li za da no cál cu lo do
im pos to de im por ta ção, sem qual quer acrés ci mo ou
de vo lu ção pos te ri or se hou ver va ri a ção da taxa de
câm bio até o pa ga men to efe ti vo do pre ço.

Pa rá gra fo úni co. O va lor fi xa do pela au to ri da de
adu a ne i ra para base de cál cu lo do im pos to de im por-
ta ção, nos ter mos da lei apli cá vel, subs ti tu i rá o pre ço
de cla ra do.

Art. 15. Na fal ta do va lor a que se re fe rem os in ci-
sos I e VIII do art. 13, a base de cál cu lo do im pos to é:

I – o pre ço cor ren te da mer ca do ria, ou de seu si -
mi lar, no mer ca do ata ca dis ta do lo cal da ope ra ção ou, 
na sua fal ta, no mer ca do ata ca dis ta re gi o nal, caso o
re me ten te seja pro du tor, ex tra tor ou ge ra dor, in clu si ve
de ener gia;

II – o pre ço FOB es ta be le ci men to in dus tri al à
vis ta, caso o re me ten te seja in dus tri al;

III – o pre ço FOB es ta be le ci men to co mer ci al à
vis ta, na ven da a ou tros co mer ci an tes ou in dus tri a is,
caso o re me ten te seja co mer ci an te.

§ 1º Para apli ca ção dos in ci sos II e III do ca put,
ado tar-se-á  su ces si va men te:

I – o pre ço efe ti va men te co bra do pelo es ta be le-
ci men to re me ten te na ope ra ção mais re cen te;

II – caso o re me ten te não te nha efe tu a do ven da
de mer ca do ria, o pre ço cor ren te da mer ca do ria ou de
seu si mi lar no mer ca do ata ca dis ta do lo cal da ope ra-
ção ou, na fal ta des te, no mer ca do ata ca dis ta re gi o-
nal.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so III do ca put, se o es -
ta be le ci men to re me ten te não efe tue ven das a ou tros
co mer ci an tes ou in dus tri a is ou, em qual quer caso, se
não hou ver mer ca do ria si mi lar, a base de cál cu lo será 
equi va len te a se ten ta e cin co por cen to do pre ço de
ven da cor ren te no va re jo.

Art. 16. Nas pres ta ções sem pre ço de ter mi na do,
a base de cál cu lo do im pos to é o va lor cor ren te do
ser vi ço, no lo cal da pres ta ção.

Art. 17. Qu an do o va lor do fre te, co bra do por es -
ta be le ci men to per ten cen te ao mes mo ti tu lar da mer -
ca do ria ou por ou tro es ta be le ci men to de em pre sa
que com aque le man te nha re la ção de in ter de pen dên-
cia, ex ce der os ní ve is nor ma is de pre ços em vi gor, no
mer ca do lo cal, para ser vi ço se me lhan te, cons tan tes
de ta be las ela bo ra das pe los ór gãos com pe ten tes, o
va lor ex ce den te será ha vi do como par te do pre ço da
mer ca do ria.

Pa rá gra fo úni co. Con si de rar-se-ão in ter de pen-
den tes duas em pre sas quan do:

I – uma de las, por si, seus só ci os ou aci o nis tas,
e res pec ti vos côn ju ges ou fi lhos me no res, for ti tu lar
de mais de cin qüen ta por cen to do ca pi tal da ou tra;

II – uma mes ma pes soa fi zer par te de am bas, na 
qua li da de de di re tor, ou só cio com fun ções de ge rên-
cia, ain da que exer ci das sob ou tra de no mi na ção;

III – uma de las lo car ou trans fe rir a ou tra, a qual -
quer tí tu lo, ve í cu lo des ti na do ao trans por te de mer ca-
do ri as.

Art. 18. Qu an do o cál cu lo do tri bu to te nha por
base, ou tome em con si de ra ção, o va lor ou o pre ço de 
mer ca do ri as, bens, ser vi ços ou di re i tos, a au to ri da de
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lan ça do ra, me di an te pro ces so re gu lar, ar bi tra rá
aque le va lor ou pre ço, sem pre que se jam omis sos ou
não me re çam fé as de cla ra ções ou os es cla re ci men-
tos pres ta dos, ou os do cu men tos ex pe di dos pelo su -
je i to pas si vo ou pelo ter ce i ro le gal men te obri ga do,
res sal va da, em caso de con tes ta ção, ava li a ção con -
tra di tó ria, ad mi nis tra ti va ou ju di ci al.

Art. 19. O im pos to é não-cu mu la ti vo, com pen-
san do-se o que for de vi do em cada ope ra ção re la ti va
à cir cu la ção de mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços
de trans por te in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção com o
mon tan te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou por
ou tro Esta do.

Art. 20. Para a com pen sa ção a que se re fe re o
ar ti go an te ri or, é as se gu ra do ao su je i to pas si vo o di -
re i to de cre di tar-se do im pos to an te ri or men te co bra do
em ope ra ções de que te nha re sul ta do a en tra da de
mer ca do ria, real ou sim bó li ca, no es ta be le ci men to,
in clu si ve a des ti na da ao seu uso ou con su mo ou ao
ati vo per ma nen te, ou o re ce bi men to de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal ou de co mu-
ni ca ção.

§ 1º Não dão di re i to a cré di to as en tra das de
mer ca do ri as ou uti li za ção de ser vi ços

re sul tan tes de ope ra ções ou pres ta ções isen tas
ou não tri bu ta das, ou que se re fi ram a mer ca do ri as ou 
ser vi ços alhe i os à ati vi da de do es ta be le ci men to.

§ 2º Sal vo pro va em con trá rio, pre su mem-se
alhe i os à ati vi da de do es ta be le ci men to os ve í cu los de 
trans por te pes so al.

§ 3º É ve da do o cré di to re la ti vo a mer ca do ria en -
tra da no es ta be le ci men to ou a pres ta ção de ser vi ços
a ele fe i ta:

I – para in te gra ção ou con su mo em pro ces so de
indus tri a li za ção ou pro du ção ru ral, quan do a sa í da
do pro du to re sul tan te não for tri bu ta da ou es ti ver
isen ta do im pos to, ex ce to se tra tar-se de sa í da para
o ex te ri or;

II – para co mer ci a li za ção ou pres ta ção de ser vi-
ço, quan do a sa í da ou a pres ta cão sub se qüen te não
fo rem tri bu ta das ou es ti ve rem isen tas do im pos to, ex -
ce to as des ti na das ao ex te ri or.

§ 4º De li be ra ção dos Esta dos, na for ma do art.
28, po de rá dis por que não se apli que, no todo ou em
par te, a ve da ção pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Além do lan ça men to em con jun to com os
de ma is cré di tos, para efe i to da com pen sa ção pre vis ta
nes te ar ti go e no an te ri or, os cré di tos re sul tan tes de
ope ra ções de que de cor ra en tra da de mer ca do ri as
des ti na das ao ati vo per ma nen te se rão ob je to de ou tro
lan ça men to, em li vro pró prio ou de ou tra for ma que a

le gis la ção de ter mi nar, para apli ca ção do dis pos to no
art. 21, §§ 5º, 6º e 7º

§ 6º Ope ra ções tri bu ta das, pos te ri o res a sa í das
de que tra ta o § 3º, dão ao es ta be le ci men to que as
pra ti car di re i to a cre di tar-se do im pos to co bra do nas
ope ra ções an te ri o res às isen tas ou não tri bu ta das
sem pre que a sa í da isen ta ou não tri bu ta da seja re la-
ti va a:

I – pro du tos agro pe cuá ri os;
II – quan do au to ri za do em lei es ta du al, ou tras

mer ca do ri as.
Art. 21. O su je i to pas si vo de ve rá efe tu ar o es tor-

no do im pos to de que se ti ver cre di ta do sem pre que o
ser vi ço to ma do ou a mer ca do ria en tra da no es ta be le-
ci men to:

I – for ob je to de sa í da ou pres ta ção de ser vi ço
não tri bu ta da ou isen ta, sen do esta cir cuns tân cia im -
pre vi sí vel na data da en tra da da mer ca do ria ou da uti -
li za ção do ser vi ço;

II – for in te gra da ou con su mi da em pro ces so de
in dus tri a li za ção, quan do a sa í da do pro du to re sul tan-
te não for tri bu ta da ou es ti ver isen ta do im pos to;

III – vier a ser uti li za da em fim alhe io à ati vi da de
do es ta be le ci men to;

IV – vier a pe re cer, de te ri o rar-se ou ex tra vi ar-se.
§ 1º De vem ser tam bém es tor na dos os cré di tos

re fe ren tes a bens do ati vo per ma nen te ali e na dos an -
tes de de cor ri do o pra zo de cin co anos con ta do da
data da sua aqui si ção, hi pó te se em que o es tor no
será de vin te por cen to por ano ou fra ção que fal tar
para com ple tar o qüin qüê nio.

§ 2º Não se es tor nam cré di tos re fe ren tes a mer -
ca do ri as e ser vi ços que ve nham a ser ob je to de ope -
ra ções ou pres ta ções des ti na das ao ex te ri or.

§ 3º O não cre di ta men to ou o es tor no a que se
re fe rem o § 3º do art. 20 e o ca put des te ar ti go, não
im pe dem a uti li za ção dos mes mos cré di tos em ope ra-
ções pos te ri o res, su je i tas ao im pos to, com a mes ma
mer ca do ria.

§ 4º Em qual quer pe río do de apu ra ção do im -
pos to, se bens do ati vo per ma nen te fo rem uti li za dos
para pro du ção de mer ca do ri as cuja sa í da re sul te de
ope ra ções isen tas ou não tri bu ta das ou para pres ta-
ção de ser vi ços isen tos ou não tri bu ta dos, ha ve rá es -
tor no dos cré di tos es cri tu ra dos con for me o § 5º do art. 
20.

§ 5º Em cada pe río do, o mon tan te do es tor no
pre vis to no pa rá gra fo an te ri or será o que se ob ti ver
mul ti pli can do-se o res pec ti vo cré di to pelo fa tor igual a
um ses sen ta avos da re la ção en tre a soma das sa í-
das e pres ta ções isen tas e não tri bu ta das e o to tal
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das sa í das e pres ta ções no mes mo pe río do. Para
este efe i to, as sa í das e pres ta ções com des ti no ao ex -
te ri or equi pa ram-se às tri bu ta das.

§ 6º O quo ci en te de um ses sen ta avos será pro -
por ci o nal men te au men ta do ou di mi nu í do, pro rata
die, caso o pe río do de apu ra ção for su pe ri or ou in fe ri-
or a um mês.

§ 7º O mon tan te que re sul tar da apli ca ção dos
§§ 4º, 5º e 6º des te ar ti go será lan ça do no li vro pró prio
como es tor no de cré di to.

§ 8º Ao fim do quin to ano con ta do da data do
lan ça men to a que se re fe re o § 5º do art. 20, o sal do
re ma nes cen te do cré di to será can ce la do de modo a
não mais oca si o nar es tor nos.

Art. 22. (VETADO)
Art. 23. O di re i to de cré di to, para efe i to de com -

pen sa ção com dé bi to do im pos to, re co nhe ci do ao es -
ta be le ci men to que te nha re ce bi do as mer ca do ri as ou
para o qual te nham sido pres ta dos os ser vi ços, está
con di ci o na do à ido ne i da de da do cu men ta ção e, se for 
o caso, à es cri tu ra ção nos pra zos e con di ções es ta-
be le ci dos na le gis la ção.

Pa rá gra fo úni co. O di re i to de uti li zar o cré di to ex-
tin gue-se de po is de de cor ri dos cin co anos con ta dos
da data de emis são do do cu men to.

Art. 24. A le gis la ção tri bu tá ria es ta du al dis po rá
so bre o pe río do de apu ra ção do im pos to. As obri ga-
ções con si de ram-se ven ci das na data em que ter mi-
na o pe río do de apu ra ção e são li qui da das por com -
pen sa ção ou me di an te pa ga men to em di nhe i ro como
dis pos to nes te ar ti go:

I – as obri ga ções con si de ram-se li qui da das por
com pen sa ção até o mon tan te dos cré di tos es cri tu ra-
dos no mes mo pe río do mais o sal do cre dor de pe río-
do ou pe río dos an te ri o res, se for o caso;

II – se o mon tan te dos dé bi tos do pe río do su pe-
rar o dos cré di tos, a di fe ren ça será li qui da da den tro
do pra zo fi xa do pelo Esta do;

III  – se o mon tan te dos cré di tos su pe rar os dos
dé bi tos, a di fe ren ça será trans por ta da para o pe río do
se guin te.

Art. 25. Para efe i to de apli ca ção do art. 24, os
dé bi tos e cré di tos de vem ser apu ra dos em cada es ta-
be le ci men to do su je i to pas si vo. Para este mes mo efe -
i to, a lei es ta du al po de rá de ter mi nar que se leve em
con ta o con jun to dos dé bi tos e cré di tos de to dos os
es ta be le ci men tos do su je i to pas si vo no Esta do.

§ 1º Sal dos cre do res acu mu la dos a par tir da
data de pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar por es ta-
be le ci men tos que re a li zem ope ra ções e pres ta ções
de que tra tam o in ci so II do art. 3º e seu pa rá gra fo úni -

co po dem ser, na pro por ção que es tas sa í das re pre-
sen tem do to tal das sa í das re a li za das pelo es ta be le-
ci men to:

I – im pu ta dos pelo su je i to pas si vo a qual quer es -
ta be le ci men to seu no Esta do;

II – ha ven do sal do re ma nes cen te, trans fe ri dos
pelo su je i to pas si vo a ou tros con tri bu in tes do mes mo
Esta do, me di an te a emis são pela au to ri da de com pe-
ten te de do cu men to que re co nhe ça o cré di to.

§ 2º Lei es ta du al po de rá, nos de ma is ca sos de
sal dos cre do res acu mu la dos a par tir da vi gên cia des -
ta Lei Com ple men tar, per mi tir que:

I – se jam im pu ta dos pelo su je i to pas si vo a qual -
quer es ta be le ci men to seu no Esta do:

II – se jam trans fe ri dos, nas con di ções que de fi-
nir, a ou tros con tri bu in tes do mes mo Esta do.

Art. 26. Em subs ti tu i ção ao re gi me de apu ra ção
men ci o na do nos arts. 24 e 25, a lei es ta du al po de rá
es ta be le cer:

I – que o co te jo en tre cré di tos e dé bi tos se faça
por mer ca do ria ou ser vi ço den tro de de ter mi na do pe -
río do;

II – que o co te jo en tre cré di tos e dé bi tos se faça
por mer ca do ria ou ser vi ço em cada ope ra ção;

III – que, em fun ção do por te ou da ati vi da de do
es ta be le ci men to, o im pos to seja pago em par ce las
pe rió di cas e cal cu la do por es ti ma ti va, para um de ter-
mi na do pe río do, as se gu ra do ao su je i to pas si vo o di -
re i to de im pug ná-la e ins ta u rar pro ces so con tra di tó-
rio.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so III, ao fim do pe río do,
será fe i to o ajus te com base na es cri tu ra ção re gu lar
do con tri bu in te, que pa ga rá a di fe ren ça apu ra da, se
po si ti va: caso con trá rio, a di fe ren ça será com pen sa da
com o pa ga men to re fe ren te ao pe río do ou pe río dos
ime di a ta men te se guin tes.

§ 2º A in clu são de es ta be le ci men to no re gi me
de que tra ta o in ci so III não dis pen sa o su je i to pas si vo
do cum pri men to de obri ga ções aces só ri as.

Art. 27. (VETADO)
Art. 28.(VETADO)
Art. 29. (VETADO)
Art. 30.(VETADO)
Art. 31. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2.002, in -

clu si ve, a União en tre ga rá men sal men te re cur sos aos 
Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os li mi tes, os
cri té ri os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no
Ane xo des ta Lei Com ple men tar, com base no pro du to
da ar re ca da ção es ta du al efe ti va men te re a li za da do
im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans -
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por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca-
ção no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de 1996, in clu si-
ve.

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que cou ber a
cada Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

I – se ten ta e cin co por cen to ao pró prio Esta do; e
II – vin te e cin co por cen to aos res pec ti vos Mu ni-

cí pi os, de acor do com os cri té ri os pre vis tos no pa rá-
gra fo úni co do art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca put, os re -
cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en tes:

I – da emis são de tí tu los de sua res pon sa bi li da-
de, fi can do au to ri za da, des de já, a in clu são nas leis
or ça men tá ri as anu a is de es ti ma ti va de re ce i ta de cor-
ren te des sas emis sões, bem como de do ta ção até os
mon tan tes anu a is pre vis tos no Ane xo, não se apli can-
do nes te caso, des de que aten di das as con di ções e
os li mi tes glo ba is fi xa dos pelo Se na do Fe de ral, qua is-
quer res tri ções ao acrés ci mo que acar re ta rá no en di-
vi da men to da União;

II – de ou tras fon tes de re cur sos.
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada Uni da de Fe -

de ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo,
es pe ci al men te no seu item 9, será sa tis fe i ta, pri me i ro,
para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da dí vi da
da res pec ti va Uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra-
ção in di re ta, ven ci da e não paga ou vin cen da no mês
se guin te àque le em que for efe ti va da a en tre ga, jun to
ao Te sou ro Na ci o nal e aos de ma is en tes da ad mi nis-
tra ção fe de ral. O sal do re ma nes cen te, se hou ver, será 
cre di ta do em mo e da cor ren te.

§ 4º O pra zo de fi ni do no ca put po de rá ser es ten-
di do até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2006, in clu si ve, nas
si tu a ções ex cep ci o na is pre vis tas no su bi tem 2.1. do
Ane xo.

§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra ta o art.
42 da Lei Com ple men tar nº 65, de 15 de abril de
1991, será con si de ra do o va lor das res pec ti vas ex-
por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de
semi-ela bo ra dos, não sub me ti das a in ci dên cia do im -
pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer -
ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por-
te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção
em 31 de ju lho de 1996.

Art. 32. A par tir da data de pu bli ca ção des ta Lei
Com ple men tar:

I – o im pos to não in ci di rá so bre ope ra ções que
des ti nem ao ex te ri or mer ca do ri as, in clu si ve pro du tos
pri má ri os e pro du tos in dus tri a li za dos semi-ela bo ra-
dos, bem como so bre pres ta ções de ser vi ços para o
ex te ri or;

II – da rão di re i to de cré di to, que não será ob je to
de es tor no, as mer ca do ri as en tra das no es ta be le ci-
men to para in te gra ção ou con su mo em pro ces so de
pro du ção de mer ca do ri as in dus tri a li za das, in clu si ve
semi-ela bo ra das, des ti na das ao ex te ri or;

III – en tra em vi gor o dis pos to no Ane xo in te-
gran te des ta Lei Com ple men tar.

Art. 33. Na apli ca ção do art. 20 ob ser var-se-á o
se guin te:

I – so men te da rão di re i to de cré di to as mer ca do-
ri as des ti na das ao uso ou con su mo do es ta be le ci-
men to, nele en tra das a par tir de 1º de ja ne i ro de 1998;

II – a ener gia elé tri ca usa da ou con su mi da no
es ta be le ci men to dará di re i to de cré di to a par tir da
data da en tra da des ta Lei Com ple men tar em vi gor;

III – so men te da rão di re i to de cré di to as mer ca-
do ri as des ti na das ao ati vo per ma nen te do es ta be le ci-
men to, nele en tra das a par tir da data da en tra da des -
ta lei com ple men tar em vi gor.

Art. 34. (VETADO)
Art. 35. As re fe rên ci as fe i tas aos Esta dos nes ta

Lei Com ple men tar en ten dem-se fe i tas tam bém ao
Dis tri to Fe de ral.

Art. 36. Esta lei com ple men tar en tra em vi gor no
pri me i ro dia do se gun do mês se guin te ao da sua pu -
bli ca ção, ob ser va do o dis pos to nos arts. 32 e 33 e no
Ane xo in te gran te des ta lei com ple men tar.

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 1996; 175º da Inde -
pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU, de 16-9-1996

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

1. A União en tre ga rá re cur sos aos Esta dos e
seus Mu ni cí pi os, aten di dos li mi tes, cri té ri os, pra zos e
de ma is con di ções fi xa dos nes te Ane xo, com base no
pro du to da ar re ca da ção do im pos to es ta du al so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du-
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção (ICMS), efe ti va-
men te re a li za da no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996, in clu si ve.

1.1. Do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga ra, di re ta men te:

1.1.1. ao pró prio Esta do, 75% (se ten ta e cin co
por cen to);

1.1.2. aos seus Mu ni cí pi os, 25% (vin te e cin co
por cen to), dis tri bu í dos se gun do os mes mos cri té ri os
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de ra te io apli ca dos às par ce las de re ce i ta que lhes
ca bem do ICMS.

2. A en tre ga dos re cur sos, apu ra da nos ter mos
des te Ane xo, será efe tu a da até o exer cí cio fi nan ce i ro
de 2.002, in clu si ve.

2.1. Excep ci o nal men te, o pra zo po de rá ser es -
ten di do no caso de Esta do cuja ra zão en tre o res pec-
ti vo va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), apli ca do a par tir do exer cí cio de 1998, fi xa do
no su bi tem 5.8.2., e su je i to a re vi são nos ter mos do
su bi tem 5.8.3., e o pro du to de sua ar re ca da ção de
ICMS en tre ju lho de 1995 a ju nho de 1996, am bos ex -
pres sos a pre ços mé di os des te pe río do, seja:

2.1.1. su pe ri or a 0,10 (dez cen té si mos) e in fe ri or
ou igual a 0,12 (doze cen té si mos), até o exer cí cio fi -
nan ce i ro de 2.003, in clu si ve;

2.1.2. su pe ri or a 0,12 (doze cen té si mos) e in fe ri-
or ou igual a 0,14 (qua tor ze cen té si mos), até o exer cí-
cio fi nan ce i ro de 2.004, in clu si ve;

2.1.3. su pe ri or a 0,14 (qua tor ze cen té si mos) e
in fe ri or ou igual a 0,16 (de zes se is cen té si mos), até o
exer cí cio fi nan ce i ro de 2.005, in clu si ve;

2.1.4. su pe ri or a 0,16 (de zes se is cen té si mos),
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2.006, in clu si ve.

2.2. Fica au to ri za da, des de já, a ade qua ção do
dis pos to nas leis das di re tri zes or ça men tá ri as da
União para os exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e de
1997, no que cou ber, para que se jam fi nan ci a das e
aten di das as des pe sas da União ne ces sá ri as ao
aten di men to do dis pos to no art. 31 des ta lei com ple-
men tar, ob ser va dos os li mi tes e con di ções fi xa dos
nes te Ane xo.

2.3. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral en vi a rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de até cin co dias após pu -
bli ca da esta Lei Com ple men tar, pro je to de lei de aber-
tu ra de cré di to es pe ci al para aten der as des pe sas
com o adi an ta men to de que tra ta o item 4 e os de ma is
re cur sos a se rem en tre gues ain da no exer cí cio fi nan-
ce i ro de 1996.

3. A pe ri o di ci da de da en tre ga dos re cur sos é
men sal.

3.1. A apu ra ção do mon tan te dos re cur sos a se -
rem en tre gues será fe i ta men sal men te. Pe río do de
com pe tên cia é o mês da apu ra ção.

3.2. A en tre ga de re cur sos a cada Uni da de Fe -
de ra da será efe tu a da até o fi nal do se gun do mês sub -
se qüen te ao pe río do de com pe tên cia.

3.3. O pri me i ro pe río do de com pe tên cia é o mês
em que for pu bli ca da esta Lei Com ple men tar.

4. Até trin ta dias após a data da pu bli ca ção des -
ta lei com ple men tar, a União en tre ga rá ao con jun to

dos Esta dos, a tí tu lo de adi an ta men to, o mon tan te de
R$500.000.000,00 (qui nhen tos mi lhões de re a is),
pro por ci o nal men te aos res pec ti vos va lo res pre vis tos
da en tre ga anu al de re cur sos (VPE), fi xa dos no su bi-
tem 5.8.1. para apli ca ção no exer cí cio fi nan ce i ro de
1996.

4.1. Do va lor do adi an ta men to que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te, 75% (se ten ta
e cin co por cen to) ao pró prio Esta do e 25% (vin te e
cin co por cen to) aos seus Mu ni cí pi os, nos ter mos do
su bi tem 1.1.

4.2. Nos pri me i ros doze pe río dos de com pe tên-
cia, será des con ta do dos re cur sos a se rem en tre gues
men sal men te a cada Esta do e a cada Mu ni cí pio, an -
tes de apli ca do o dis pos to no item 9, um doze avos do
res pec ti vo va lor do adi an ta men to, atu a li za do pela va -
ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po ni bi-
li da de Inter na, até o mês do pe río do de com pe tên cia.
Even tu al sal do re ma nes cen te será de du zi do, in te gral-
men te, dos re cur sos a se rem en tre gues a Uni da de
Fe de ra da no pe río do ou pe río dos de com pe tên cia
ime di a ta men te se guin tes, até que seja anu la do.

5. A cada pe río do de com pe tên cia, o va lor a ser
en tre gue ao Esta do (VE), que in clui a par ce la de seus 
Mu ni cí pi os, será apu ra do da se guin te for ma:

VE = (ICMS[SF1]b x P x A) – ICMSr
N
su je i to a: VE <VME,
sen do: VME= VPEx PxAxT
12
5.1. VE é o va lor apu ra do da en tre ga, re fe ren te a 

cada pe río do de com pe tên cia.
5.2. ICMSb é o pro du to da ar re ca da ção do

ICMS no pe río do base, este in di ca do pelo subs cri to b, 
ob ser va do que:

5.2.1. nos pri me i ros doze pe río dos de com pe-
tên cia, o pe río do base é:

5.2.1.1. no pri me i ro pe río do de com pe tên cia, o
mes mo mês do pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996;

5.2.1.2. a par tir do se gun do pe río do de com pe-
tên cia, igual ao pe río do base an te ri or acres ci do do
mês se guin te do pe río do ju lho de 1995 a ju nho de
1996, sen do que, no pe río do de com pe tên cia ime di a-
ta men te se guin te àque le em que o mês de ju nho de
1996 es ti ver con ti do no pe río do base, será in clu í do o
mês de ju lho de 1995;

5.2.2. a par tir do dé ci mo ter ce i ro pe río do de
com pe tên cia, o pe río do base é ju lho de 1995 a ju nho
de 1996.
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5.3. P é o fa tor de atu a li za ção, igual à ra zão en -
tre o ín di ce de pre ços mé dio do pe río do de re fe rên cia
e o ín di ce de pre ços mé dio do pe río do base, ado tan-
do-se o Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po ni bi li-
da de Inter na (IGP-DI), apu ra do pela Fun da ção Ge tú-
lio Var gas, ou, na sua au sên cia, ou tro ín di ce de pre -
ços de ca rá ter na ci o nal.

5.4. A é o fa tor de am pli a ção, que será igual a
1,03 (um in te i ro e três cen té si mos) nos exer cí ci os fi -
nan ce i ros de 1996 e 1997 e, nos exer cí ci os fi nan ce i ros
se guin tes. igual ao va lor apu ra do da se guin te for ma:

A=CxE
5.4.1. C é o fa tor de cres ci men to, igual a:
5.4.1.1. no exer cí cio fi nan ce i ro de 1998, 1,0506

(um in te i ro e qui nhen tos e seis dé ci mos de mi lé si mo);
5.4.1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1999 e se -

guin tes, 1,0716 (um in te i ro e se te cen tos e de zes se is
dé ci mos de mi lé si mo);

5.4.2. E é o fa tor de efi ciên cia re la ti va, igual a:
E = 1 + DA
ou
E = 1 + DU,
o que for ma i or
5.4.2.1. DA é uma me di da do de sem pe nho da

ar re ca da ção re la ti va men te ao dos de ma is Esta dos,
cujo va lor será o re sul tan te da apli ca ção da se guin te
fór mu la:

ICMS/UFv ICMS/BRv
ICMS/UFp 1CMS/BRp
5.4.2.2. DU é uma me di da do de sem pe nho da

ar re ca da ção re la ti va men te ao da União, cujo va lor
será o re sul tan te da apli ca ção da se guin te fór mu la:

ICMS/UFv ATU/UFv
ICMS/UFp ATU/UFp
5.4.2.3. ICMS/UF é o pro du to da ar re ca da ção

de ICMS do Esta do;
5.4.2.4. ICMS/BR é o pro du to da ar re ca da ção

de ICMS do con jun to dos de ma is Esta dos;
5.4.2.5. ATU/UF é o pro du to da ar re ca da ção da

União no Esta do, abran gen do as re ce i tas tri bu tá ria e
de con tri bu i ções, in clu si ve as vin cu la das à se gu ri da-
de so ci al, e ex clu í das as re ce i tas do im pos to so bre
ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro e, quan do in ci-
den tes so bre ins ti tu i ções fi nan ce i ras, do im pos to de
ren da so bre pes so as ju rí di cas e da con tri bu i ção so ci-
al so bre o lu cro lí qui do, bem como do im pos to de ren -
da re ti do na fon te so bre ren di men tos de ca pi tal e re -
mes sas para o ex te ri or, da con tri bu i ção pro vi só ria so -
bre mo vi men ta ção fi nan ce i ra e de ou tros tri bu tos de
ca rá ter pro vi só rio que ve nham a ser ins ti tu í dos;

5.4.2.6. o pe río do de ava li a ção, in di ca do pelo
subs cri to v, é:

5.4.2.6.1. no pe río do de com pe tên cia ja ne i ro de
1998, o pró prio mês;

5.4.2.6.2. nos de ma is pe río dos de com pe tên cia
do exer cí cio de 1998, igual ao pe río do de ava li a ção ime -
di a ta men te an te ri or acres ci do do mês sub se qüen te;

5.4.2.6.3. a par tir do exer cí cio de 1999, igual ao
pe río do de com pe tên cia acres ci do dos onze me ses
ime di a ta men te an te ri o res;

5.4.2.7. o pe río do pa drão para a com pa ra ção,
in di ca do pelo subs cri to, é aque le for ma do pe los mes -
mos me ses que com põem o pe río do de ava li a ção, um 
ano an tes des te úl ti mo;

5.4.2.8. os va lo res re la ti vos ao pe río do pa drão
para com pa ra ção (JCMS/UFp, ICMS/BRp e AlU/U
Fp) se rão atu a li za dos para pre ços mé di os do pe río do
de ava li a ção, pela va ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre-
ços, con ce i to Dis po ni bi li da de Inter na, da Fun da ção
Ge tú lio Var gas, ou, na sua au sên cia, por ou tro ín di ce
de pre ços de ca rá ter na ci o nal.

5.5. ICMSr é o pro du to da ar re ca da ção do ICMS
no pe río do de re fe rên cia, in di ca do pelo subs cri tor, ob -
ser va do que:

5.5.1. nos pri me i ros doze pe río dos de com pe-
tên cia, o pe río do de re fe rên cia é:

5.5.1.1. no pri me i ro pe río do de com pe tên cia, o
mes mo mês;

5.5.1.2. a par tir do se gun do pe río do de com pe-
tên cia, igual ao pe río do de re fe rên cia ime di a ta men te
an te ri or acres ci do do mês se guin te;

5.5.2. a par tir do dé ci mo ter ce i ro pe río do de
com pe tên cia, o pe río do de re fe rên cia é igual ao pe río-
do de com pe tên cia acres ci do dos onze me ses ime di-
a ta men te an te ri o res.

5.6. T é o fa tor de tran si ção, cujo va lor é igual:
5.6.1. a 1 (um) nos exer cí ci os fi nan ce i ros de

1996, 1997 e 1998;
5.6.2. a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775

(se te cen tos e se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is-
cen tos e vin te e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen-
tos e cin qüen ta mi lé si mos), res pec ti va men te, nos
exer cí ci os fi nan ce i ros de 1999, 2000, 2001 e 2002,
res sal va dos os ca sos dos Esta dos en qua dra dos no
dis pos to:

5.6.2.1. no su bi tem 2.1.1., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is cen tos e vin te
e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen tos e cin qüen ta
mi lé si mos) e 1/6 (um sex to), res pec ti va men te, nos
exer cí ci os de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;
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5.6.2.2. no su bi tem 2.1.2., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 0,625 (se is cen tos e vin te
e cin co mi lé si mos), 0,450 (qua tro cen tos e cin qüen ta
mi lé si mos), 2/7 (dois sé ti mos) e 1/7 (um sé ti mo), res -
pec ti va men te, nos exer cí ci os de 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004;

5.6.2.3. no su bi tem 2.1.3., em que o va lor é igual 
a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 0,775 (se te cen tos e
se ten ta e cin co mi lé si mos), 5/8 (cin co oi ta vos), 4/8
(qua tro oi ta vos), 3/8 (três oi ta vos), 2/8 (dois oi ta vos) e
1/8 (um oi ta vo), res pec ti va men te, nos exer cí ci os de
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;

5.6.2.4. no su bi tem 2.1.4., caso em que o va lor é 
igual a 0,900 (no ve cen tos mi lé si mos), 7/9 (sete no-
nos), 6/9 (seis no nos), 5/9 (cin co no nos), 4/9 (qua tro
no nos), 3/9 (três no nos), 2/9 (dois no nos) e 1/9 (um
nono), res pec ti va men te, nos exer cí ci os de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

5.7. N é o nú me ro de me ses que com põem o pe -
río do de re fe rên cia.

5.8. VME é o va lor má xi mo da en tre ga de re cur-
sos a cada Esta do, in clu í da a par ce la de seus Mu ni cí-
pi os, re sul tan te da mul ti pli ca ção do va lor pre vis to da
en tre ga anu al de cada Esta do (VPE), di vi di do por
doze, pe los va lo res dos fa to res de atu a li za ção (P),
am pli a ção (A) e tran si ção (1), aten di do o se guin te:

5.8.1. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e
1997, o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), ex pres so a pre ços mé di os do pe río do ju lho de
1995 a ju nho de 1996, ao con jun to das Uni da des Fe -
de ra das, é igual a R$3.600.000.000,00 (três bi lhões e 
se is cen tos mi lhões de re a is), e o de cada Esta do, in -
clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, é:

Acre R$5.331.274,73
Ala go as R$48.598.880,81
Ama pá R$20.719.213,10
Ama zo nas R$34.023.345,57
Ba hia R$129.014.673,83
Ce a rá R$66.400.645,01
Dis tri to Fe de ral R$47.432.892,61
Espí ri to San to R$148.862.799,15
Go iás R$73.335.579,92
Ma ra nhão R$59.783.744,19
Mato Gros so R$82.804.150,57
Mato Gros so do Sul R$62.528.891,22
Mi nas Ge ra is R$432.956.072,19
Pará R$158.924.710,50
Pa ra í ba R$16.818.496,99

Pa ra ná R$352.141.201,59
Per nam bu co R$81.223.637,38
Pi a uí R$14.593.845,83
Rio Gran de do Nor te R$21.213.050,05
Rio Gran de do Sul R$313.652.856,27
Rio de Ja ne i ro R$291.799.979,19
Ron dô nia R$14.608.957,22
Ro ra i ma R$2.237.772,73
San ta Ca ta ri na R$116.297.618,94
São Pa u lo R$985.414.322,57
Ser gi pe R$14.670.108,64
To can tins R$4.611.279,20;

5.8.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1998 e se -
guin tes, o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re cur sos
(VPE), ex pres so a pre ços mé di os do pe río do ju lho de
1995 a ju nho de 1996, ao con jun to das Uni da des Fe -
de ra das, é igual a R$4.400.000.000,00 (qua tro bi-
lhões e qua tro cen tos mi lhões de re a is), e o de cada
Esta do, in clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, é:

Acre R$5.972.742,49
Ala go as R$53.413.686,32
Ama pá R$21.516.418,81
Ama zo nas R$50.234.403,21
Ba hia R$165.826.967,44
Ce a rá R$82.950.622,96
Dis tri to Fe de ral R$58.559.486,64
Espí ri to San to R$169.650.089,02
Go iás R$93.108.148,77
Ma ra nhão R$65.646.646,51
Mato Gros so R$93.328.929,22
Mato Gros so do Sul R$71.501.907,89
Mi nas Ge ra is R$509.553.128,12
Pará R$169.977.837,01
Pa ra í ba R$23.041.487,41
Pa ra ná R$394.411.651,45
Per nam bu co R$101.621.401,92
Pi a uí R$18.568.105,75
Rio Gran de do Nor te R$26.396.605,37
Rio Gran de do Sul R$372.052.391,48
Rio de Ja ne i ro R$368.969.789,87
Ron dô nia R$17.881.807,93
Ro ra i ma R$2.872.885,44
San ta Ca ta ri na R$144.198.422,18
São Pa u lo R$1.293.240.592,06
Ser gi pe R$9.101.069,13
To can tins R$6.402.775,60;
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5.8.3. o va lor pre vis to da en tre ga anu al de re-
cur sos (VPE) de cada Esta do, fi xa do no su bi tem an-
te ri or, será re vis to com base nos re sul ta dos de apu-
ra ção es pe ci al a ser re a li za da pelo CONFAZ, con jun-
ta men te com os Mi nis té ri os da Fa zen da e do Pla ne-
ja men to e Orça men to, que ava li a rá o im pac to efe ti vo
dos cré di tos re la ti vos a bens de uso e con su mo pró-
prio do es ta be le ci men to, con ce di dos a par tir da que le
exer cí cio, so bre o pro du to da ar re ca da ção do ICMS
no pri me i ro se mes tre de 1998, ob ser va do o se guin te:

5.8.3.1. para efe i to da apu ra ção nos pe río dos de 
com pe tên cia de fe ve re i ro a agos to de 1998, o VPE
cor res pon den te ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1998 será
tem po ra ri a men te ele va do em 30% (trin ta por cen to);

5.8.3.2. as re du ções de re ce i tas ve ri fi ca das pela 
apu ra ção es pe ci al se rão com pa ra das ao pro du to da
ar re ca da ção efe ti va de ICMS do mes mo pe río do e os
per cen tu a is de re du ção apli ca dos à re ce i ta do im pos-
to no pe río do ju lho de 1995 a ju nho de 1996, ob ten-
do-se va lo res que se rão acres ci dos ao VPE de cada
Esta do, re la ti vo aos exer cí ci os fi nan ce i ros de 1996 e
1997, fi xa do no su bi tem 5.8.1.;

5.8.3.3. o re sul ta do do cál cu lo pre vis to no su bi-
tem an te ri or subs ti tu i rá o VPE de cada Esta do e o
VPE glo bal, de que tra ta o su bi tem 5.8.2., e será uti li-
za do nas apu ra ções re la ti vas aos exer cí ci os fi nan ce i-
ros de 1998 e se guin tes, in clu si ve apli ca do re tro a ti va-
men te des de o pe río do de com pe tên cia fe ve re i ro de
1998, sen do as di fe ren ças apu ra das acres ci das ou di -
mi nu í das dos va lo res a se rem en tre gues no pe río do
ou pe río dos ime di a ta men te se guin tes ao fi nal do pro -
ces so de re vi são.

5.9. Res pe i ta dos os li mi tes glo ba is e con di ções
es ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral, fica au to ri za da,
des de já, a emis são de tí tu los de res pon sa bi li da de do
Te sou ro Na ci o nal e a in clu são de do ta ções no or ça-
men to fis cal da União até o mon tan te equi va len te ao
va lor má xi mo anu al da en tre ga de re cur sos para o
con jun to das Uni da des Fe de ra das, apu ra do nos ter -
mos des te item para cada exer cí cio fi nan ce i ro.

6. Até trin ta dias após a pu bli ca ção des ta lei
com ple men tar, cada Esta do po de rá op tar, em ca rá ter
ir re tra tá vel, pela se guin te mo da li da de de cál cu lo do
va lor do fa tor de am pli a ção (A), re la ti vo aos exer cí ci os
fi nan ce i ros de 1998 e se guin tes:

A=C+F
6.1. C é o fa tor de cres ci men to, fi xa do no su bi-

tem 5.4.1.
6.2. F é o fa tor de es tí mu lo ao es for ço de ar re ca-

da ção, apu ra do no pri me i ro pe río do de com pe tên cia
de cada tri mes tre ci vil da se guin te for ma:

se DPIB/BR <0 ou DICMS < (1,75 x DPIB/BR),
F = O (zero);
caso con trá rio,
F = (DICMS/UF) – 1,75 x (DPIB/BR)
6.2.1. DPIB/BR é a taxa de va ri a ção real do Pro -

du to Inter no Bru to do País, es ti ma da e di vul ga da tri -
mes tral men te pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca, com pa ran do-se com igual pe -
río do um ano an tes:

6.2.1.1. em ja ne i ro de 1998, o va lor re fe ren te ao
quar to tri mes tre de 1997;

6.2.1.2. em abril de 1998, o va lor re fe ren te ao
pri me i ro tri mes tre de 1998;

6.2.1.3. em ju lho de 1998, o va lor re fe ren te ao
pri me i ro se mes tre de 1998;

6.2.1.4. em ou tu bro de 1998, o va lor re fe ren te
aos três pri me i ros tri mes tres de 1998;

6.2.1.5. em ja ne i ro de 1999,o va lor re fe ren te ao
ano de 1998;

6.2.1.6.  a par tir de abril de 1999, o va lor re fe ren-
te ao pe río do de doze me ses ime di a ta men te an te ri or
ao pe río do de com pe tên cia con si de ra do;

6.2.2. DICMS/UF é a taxa de va ri a ção do pro du-
to da ar re ca da ção do ICMS do Esta do en tre o pe río do
de ava li a ção e igual pe río do um ano an tes, este ex -
pres so a pre ços mé di os do pe río do de ava li a ção, me -
di an te atu a li za ção pela va ri a ção do Índi ce Ge ral de
Pre ços, con ce i to Dis po ni bi li da de Inter na, da Fun da-
ção Ge tú lio Var gas, ou, na sua au sên cia, por ou tro ín -
di ce de ca rá ter na ci o nal;

6.2.2.2. o pe río do de ava li a ção é:
6.2.2.2.1. em ja ne i ro de 1998, o mes mo mês;
6.2.2.2.2. em abril de 1998, o pe río do fe ve re i ro a 

abril de 1998;
6.2.2.2.3. em ju lho de 1998, o pe río do fe ve re i ro

a ju lho de 1998;
6.2.2.2.4. em ou tu bro de 1998, o pe río do fe ve re-

i ro a ou tu bro de 1998;
6.2.2.2.5. em ja ne i ro de 1999, o pe río do fe ve re i-

ro de 1998 a ja ne i ro de 1999;
6.2.2.2.6. a par tir de abril de 1999, o pe río do de

com pe tên cia con si de ra do acres ci do dos onze me ses
ime di a ta men te an te ri o res;

6.3. o va lor do fa tor de es tí mu lo (F) apu ra do no
pri me i ro pe río do de com pe tên cia de cada tri mes tre
apli ca-se aos três pe río dos de com pe tên cia da que le
tri mes tre;

6.4. A op ção de que tra ta este item será co mu ni-
ca da pelo Po der Exe cu ti vo Esta du al, no de vi do pra zo,
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ao Mi nis té rio da Fa zen da, que a fará pu bli car no Diá-
rio Ofi ci al da União.

7. A cada pe río do de com pe tên cia, se o mon tan-
te de re cur sos a ser en tre gue ao con jun to dos Esta -
dos, in clu í das as par ce las de seus Mu ni cí pi os, for in -
fe ri or ao va lor pre vis to da en tre ga anu al (VPE) glo bal
do País, fi xa do nos su bi tens 5.8.1. e 5.8.2. e su je i to à
re vi são de que tra ta o su bi tem 5.8.3., di vi di do por 12
(doze) e mul ti pli ca do pe los va lo res dos fa to res de atu -
a li za ção (P) e de tran si ção (T), a di fe ren ça po de rá ser
uti li za da para ele var o va lor má xi mo de en tre ga de re -
cur sos (VME) no caso de Esta dos cu jos va lo res que
se ri am en tre gues (VE), apu ra dos pela fór mu la de cál -
cu lo pre vis ta no item 5, su pe ra rem o seu VME.

7.1. O va lor glo bal a ser uti li za do na ele va ção
dos VME dos Esta dos será dis tri bu í do pro por ci o nal-
men te à di fe ren ça a ma i or em cada Esta do, en tre o
VE, apu ra do pela fór mu la de cál cu lo, e o seu VME.
Fica li mi ta do o mon tan te de re cur so a ser acres ci do
ao VME de cada Esta do ao me nor dos se guin tes va -
lo res:

7.1.1. 30% (trin ta por cen to) do cor res pon den te
VPE, fi xa do nos su bi tens 5.8.1. e 5.8.2., di vi di do por
12 (doze) e mul ti pli ca do pelo fa tor P; ou

7.1.2. a di fe ren ça a ma i or en tre VE e VME.
7.2. Após de fi ni do o ra te io en tre os Esta dos do

va lor glo bal a ser uti li za do na ele va ção dos res pec ti-
vos VME, a en tre ga dos re cur sos adi ci o na is ao Esta -
do in clu si ve da par ce la de seus Mu ni cí pi os só ocor re-
rá se aten di das, cu mu la ti va men te, as se guin tes con -
di ções:

7.2.1. o Esta do es te ja en qua dra do em uma das
si tu a ções ex cep ci o na is pre vis tas no su bi tem 2.1; e

7.2.2.  o Esta do apre sen te fa tor de efi ciên cia re -
la ti va (E) igual ou su pe ri or a 1  (um) no pe río do de
com pe tên cia con si de ra do, ain da que te nha op ta do
pela apli ca ção da mo da li da de de cál cu lo pre vis ta no
item 6.

8. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da pro ces sar
as in for ma ções re ce bi das e apu rar, nos ter mos des te
Ane xo, o mon tan te a ser en tre gue a cada Esta do,
bem como os re cur sos a se rem des ti na dos, res pec ti-
va men te, ao Go ver no do Esta do e aos Go ver nos dos
Mu ni cí pi os do mes mo.

8.1.  Antes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os ín -
di ces de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os no
ra te io da par ce la do ICMS a se rem apli ca dos no cor -
res pon den te exer cí cio, ob ser va do, ain da, o se guin te:

8.1.1. os co e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos Mu ni-
cí pi os a se rem res pe i ta dos no exer cí cio de 1996, in -

clu si ve para efe i to da des ti na ção de par ce la do adi an-
ta men to, se rão co mu ni ca dos pelo Esta do até dez
dias após a data da pu bli ca ção des ta Lei Com ple-
men tar;

8.1.2.  o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en-
tes acar re ta rá a sus pen são da en tre ga dos re cur sos
ao Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os, até que seja
re gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções.

8.2. Para apu ra ção dos va lo res a se rem en tre-
gues a cada pe río do de com pe tên cia, o Esta do en vi a-
rá ao Mi nis té rio da Fa zen da, até o dé ci mo dia útil do
se gun do mês se guin te ao pe río do de com pe tên cia,
ba lan ce te con tá bil men sal ou re la tó rio re su mi do da
exe cu ção or ça men tá ria men sal, de vi da men te pu bli-
ca do, que de ve rá es pe ci fi car o pro du to da ar re ca da-
ção do ICMS, in clu in do o da res pec ti va cota-par te
mu ni ci pal.

8.3. Os va lo res en tre gues pela União ao Esta do,
bem como aos seus Mu ni cí pi os, a cada exer cí cio fi -
nan ce i ro, se rão re vis tos e com pa ti bi li za dos com base
no res pec ti vo ba lan ço anu al, a ser en vi a do no pra zo
de até dez dias após sua pu bli ca ção. Even tu al di fe-
ren ça, após di vul ga da no Diá rio Ofi ci al da União,
será acres ci da ou des con ta da dos re cur sos a se rem
en tre gues no pe río do, ou pe río dos, de com pe tên cia
ime di a ta men te se guin tes.

8.4. O atra so na apre sen ta ção pelo Esta do dos
seus ba lan ce tes ou re la tó ri os men sa is, bem como do
ba lan ço anu al, acar re ta rá pos te ci pa ção da en tre ga
dos re cur sos para a data em que for efe tu a da a en tre-
ga do pe río do de com pe tên cia se guin te, des de que
re gu la ri za do o flu xo de in for ma ções.

8.5. Exclu si va men te para efe i to de apu ra ção do
va lor a ser en tre gue aos ou tros Esta dos, fica o Mi nis-
té rio da Fa zen da au to ri za do a es ti mar o pro du to da
ar re ca da ção do ICMS do Esta do que não te nha en vi-
a do no de vi do pra zo seu ba lan ce te ou re la tó rio men -
sal, in clu si ve com base em in for ma ções le van ta das
pelo CONFAZ.

8.6. Res pe i ta dos os mes mos pra zos con ce di-
dos aos Esta dos, o Mi nis té rio da Fa zen da de ve rá
apu rar e pu bli car no Diá rio Ofi ci al da União a ar re ca-
da ção tri bu tá ria da União re a li za da em cada Esta do,
que de ve rá ser com pa tí vel e con sis ten te com a ar re-
ca da ção glo bal no País cons tan te de seus ba lan ce tes
pe rió di cos e do ba lan ço anu al.

8.7. Fica o Mi nis té rio da Fa zen da obri ga do a pu -
bli car no Diá rio Ofi ci al da União, até cin co dias úte is
an tes da data pre vis ta para a efe ti va en tre ga dos re -
cur sos, o re sul ta do do cál cu lo do mon tan te a ser en -
tre gue a cada Esta do e os pro ce di men tos uti li za dos
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na sua apu ra ção, os qua is, jun ta men te com o de ta lha-
men to da me mó ria de cál cu lo, se rão re me ti dos, no
mes mo pra zo, ao Tri bu nal de Con tas da União, para
seu co nhe ci men to e con tro le.

9. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta -
do e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te
item.

9.1. O Mi nis té rio da Fa zen da in for ma rá, no mes -
mo pra zo e con di ção pre vis tos no su bi tem 8.7, o res -
pec ti vo mon tan te da dí vi da da ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta da Uni da de Fe de ra da, apu ra do de acor do
com o de fi ni do nos su bi tens 9.2. e 9.3., que será de -
du zi do do va lor a ser en tre gue à res pec ti va Uni da de
em uma das duas for mas pre vis tas no su bi tem 9.4.

9.2. Para efe i to de en tre ga dos re cur sos à Uni -
da de Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia e
por uma das duas for mas pre vis tas no su bi tem 9.4.,
se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela or dem e
até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra da no res pec ti vo
pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi das:

9.2.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da, ven ci das e não pa gas, com pu ta-
das pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as
da ad mi nis tra ção in di re ta;

9.2.2. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela 
Uni da de Fe de ra da, vin cen das no mês se guin te àque -
le em que se rão en tre gues os re cur sos, com pu ta das
pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad -
mi nis tra ção in di re ta;

9.2.3. con tra í das pela Uni da de Fe de ra da com
ga ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, pri me i ro,
as ven ci das e não pa gas e, de po is, as vin cen das no
mês se guin te àque le em que se rão en tre gues os re -
cur sos, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da ad mi-
nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis tra ção
in di re ta;

9.2.4. con tra í das pela Uni da de Fe de ra da jun to
aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e
in di re ta, pri me i ro, as ven ci das e não pa gas e, de po is,
as vin cen das no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos, sem pre com pu ta das ini ci al-
men te as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as 
da ad mi nis tra ção in di re ta.

9.3. Para efe i to do dis pos to no su bi tem 9.2.4.,
ato do Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

9.3.1. a in clu são, como mais uma op ção para
efe i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter-
mi nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va
Uni da de Fe de ra da na car te i ra da União, in clu si ve en -
tes de sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va-
men te aos va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is,

aos vin cen dos no mês se guin te àque le em que se rão
en tre gues os re cur sos;

9.3.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de
dí vi da com pre en di da pelo dis po si ti vo, quan do não es -
ti ve rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri as
in for ma ções.

9.4. Os re cur sos a se rem en tre gues à Uni da de
Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia, equi va-
len tes ao mon tan te das dí vi das apu ra do na for ma do
su bi tem 9.2, e do an te ri or, se rão sa tis fe i tos pela
União por uma das se guin tes for mas:

9.4.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o-
nal, de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to
não in fe ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual
ao cus to mé dio das dí vi das da res pec ti va Uni da de
Fe de ra da jun to ao Te sou ro Na ci o nal, com po der li be-
ra tó rio para pa ga men to das re fe ri das dí vi das; ou

9.4.2. cor res pon den te com pen sa ção.
9.5. Os re cur sos a se rem en tre gues à Uni da de

Fe de ra da, em cada pe río do de com pe tên cia, equi va-
len tes a di fe ren ça po si ti va en tre o va lor to tal que lhe
cabe e o va lor da dí vi da apu ra da nos ter mos dos su bi-
tens 9.2. e 9.3. e li qui da da na for ma do su bi tem an te ri-
or, se rão sa tis fe i tos atra vés de cré di to, em mo e da cor -
ren te, à con ta ban cá ria do be ne fi ciá rio.

10. Os pa râ me tros uti li za dos no cál cu lo da en -
tre ga dos re cur sos a cada Esta do de que tra ta este
Ane xo se rão con si de ra dos, no que cou ber, para efe i to
da re ne go ci a ção ou do re fi nan ci a men to de dí vi das
jun to ao Te sou ro Na ci o nal.

11. As re fe rên ci as fe i tas aos Esta dos nes te Ane -
xo en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -
ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes
dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, so li ci to a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to a mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs 
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no. Embo ra o Re gi men to
pre ve ja a ins cri ção de três Se na do res, fica ins cri to em 
quar to lu gar o Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor
Pa u lo Paim.

Escla re ço, Se na dor Pa u lo Paim, que a Mesa
pro cu ra res pe i tar a or dem de che ga da dos Srs. Se na-
do res, mas a ins cri ção de V. Exª está de vi da men te
ano ta da pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo, por per mu ta com o Se na dor De mós te nes Tor-
res.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in di ca da pelo
meu Par ti do, o PMDB, faço par te da Co mis são Par la-
men tar que, sob a pre si dên cia da ilus tre Se na do ra
Pa trí cia Sa bo ya Go mes, vai apu rar as si tu a ções de vi -
o lên cia e ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen-
tes. Acom pa nho o em pe nho e a de di ca ção da Se na-
do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, que, des de os pri me i ros
dias do seu man da to, tra ba lhou para a ins ta la ção des -
sa Co mis são. Co nhe cen do a car re i ra po lí ti ca de Pa trí-
cia, sei o quan to é pro fun da sua pre o cu pa ção com a
qua li da de de vida de nos sas cri an ças e ado les cen tes.
Além dis so, bas ta ob ser var os no mes que com põem

a Co mis são para sa ber quan to de ca pa ci da de e ex pe-
riên cia está ali re u ni do. Por tan to, não te nho qual quer
dú vi da so bre o va lor do tra ba lho a ser fe i to.

Digo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
para de i xar bem cla ra mi nha in te i ra ade são ao tra ba-
lho a que se pro põe a Co mis são. Mas, pa ra le la men te,
que ro fa zer uma re fle xão que, te nho cer te za, será
tam bém com par ti lha da por mu i tos dos meus Pa res.

Srªs e Srs. Se na do res, Sr. Pre si den te, sei que
vou pi sar em ter re no mo ve di ço, pe ri go so, mas é pre ci-
so ter a co ra gem de en fren tar os obs tá cu los e as con -
se qüên ci as do que afir ma mos, se o nos so de se jo é
avan çar. Fi ca ram bem gra va das em mim as pa la vras
do Se na dor Mar co Ma ci el ao afir mar que a ins ta la ção
des sa CPI “en vol ve o apri mo ra men to da de mo cra cia
e a prá ti ca da ci da da nia, que co me ça na in fân cia”.

Ain da na se ma na pas sa da, em au diên cia pú bli-
ca na Sub co mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu ni-
ca ção e Infor má ti ca, ouvi de um dos con vi da dos que,
em se tra tan do de co mu ni ca ção, a in ge rên cia do
Esta do é pe ri go sa, por que pode aten tar con tra a li ber-
da de de ex pres são. Num pri me i ro mo men to, es sas
pa la vras me so a ram como um aler ta, um si nal ama re-
lo que ad ver te para o pe ri go imi nen te: “Aten ção! Aqui
é pre ci so mu i to cu i da do”. Afi nal de con tas, a li ber da de
de ex pres são é uma re con quis ta re cen te da nos sa
his tó ria. É nos so de ver tra ba lhar para que essa li ber-
da de se for ta le ça e para que nun ca mais te nha mos
de vi ver mo men tos de opres são, de si len ci a men to.

Mas, num se gun do mo men to, Sr. Pre si den te, eu 
me per gun tei: de que li ber da de nós es ta mos fa lan do?
Da li ber da de das em pre sas ou da li ber da de dos ci da-
dãos? Da li ber da de de de ter mi na dos nú cle os de pro -
du ção au di o vi su al vol ta dos ape nas para os in te res-
ses co mer ci a is, ou da li ber da de de to dos os bra si le i-
ros? É, nes te pon to cru ci al, a dis cus são so bre a quem 
per ten ce a li ber da de de ex pres são, que si tuo o ques -
ti o na men to que faço ago ra.

Nas úl ti mas dé ca das, os bra si le i ros, se jam par -
la men ta res, mem bros do Exe cu ti vo ou a so ci e da de
or ga ni za da, têm co lo ca do gran de em pe nho na de fe-
sa das cri an ças e ado les cen tes. Leis, pro gra mas de
go ver no, ações de or ga ni za ções não-go ver na men ta-
is vol tam-se para a li ber ta ção de cri an ças e ado les-
cen tes do tra ba lho es cra vo, para sua in clu são na es -
co la, me lho ria da qua li da de de vida no pre sen te e boa 
for ma ção no fu tu ro. Mas, pa ra le la men te, as sis ti mos a
um po de ro so em pe nho no sen ti do con trá rio. Tra ta-se,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, da ero ti za ção
pre ma tu ra de nos sas cri an ças, um es tí mu lo a to dos
os abu sos.
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Há mais de um sé cu lo, des de Fre ud, a hu ma ni-
da de não ig no ra a exis tên cia da se xu a li da de in fan til,
mas, da mes ma for ma que um bebê de seis me ses
dis põe de um apa re lho di ges ti vo e, nem por isso, va -
mos ofe re cer-lhe uma fe i jo a da, toda cri an ça é se xu al-
men te ati va, mas não po de mos es que cer que é ain da
uma cri an ça. E, des sa for ma, não pode, nem deve ser
ex pos ta e in cen ti va da à prá ti ca do seu po ten ci al eró ti-
co, por que ain da não tem a ma tu ri da de ne ces sá ria.

Mas é isso, exa ta men te, que par te – fi que bem
cla ro – da nos sa in dús tria au di o vi su al vem fa zen do ao 
trans mi tir para a te li nha da TV, em ho rá rio vol ta do
para o pú bli co in fan til, pro gra mas que exi bem e ex plo-
ram o ero tis mo, seja no com por ta men to, seja nos fi -
gu ri nos dos apre sen ta do res e apre sen ta do ras ou de
quem quer que seja que ali com pa re ça.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Ouço
o apar te do Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Peço des cul-
pas por in ter rom per o bri lhan te dis cur so de V. Exª,
que é al ta men te ori en ta dor, se gue a li nha de quem
co nhe ce a gran de di fi cul da de por que pas sam a in-
fân cia e a ju ven tu de hoje no País. To dos os me i os es -
tão à dis po si ção das cri an ças. Ou vin do V. Exª, não
pude de i xar de me an gus ti ar com o tema, que é tão
im por tan te e que cala fun do na nos sa alma. Te nho
nove ne tos, en tre de zes se is a um ano de ida de, e
cons ta to tudo aqui lo que V. Exª está fa lan do, o que
eles es tão pas san do e pro va vel men te sen tin do ou re -
ce ben do como uma co i sa nor mal, ro ti ne i ra. É im por-
tan tís si mo que essa CPI, para a qual V. Exª foi in di ca-
da por seu Par ti do, nas ça da sen si bi li da de da mu lher.
A mu lher tem um al can ce mu i to mais pro fun do do que 
o ho mem na qui lo que diz res pe i to à in te gra ção da fa -
mí lia, que so fre a de ses tru tu ra ção por to dos es ses
mo ti vos que V. Exª está des cre ven do. Men ci o no,
como Di re tor da Po lí cia Fe de ral, que cer ta vez fo mos
en tre vis ta dos pelo Gil ber to Di mens te in, jor na lis ta que 
es cre ve mu i to so bre a ex plo ra ção de me no res em vá -
ri as ati vi da des cri mi no sas e a ex plo ra ção se xu al de
me no res, e pres ta mos al gu mas in for ma ções. Ha via,
na re gião do Esta do do Pará, al guns ti pos des sas ati-
vi da des. Fi ze mos al gu mas ope ra ções lá. É de gra dan-
te, é an gus ti an te, é ter ri vel men te an ta gô ni co a tudo
que a so ci e da de e a cris tan da de po dem en si nar. Me -
ni nas, não pela ida de, mas pelo peso, eram ven di das
para a pros ti tu i ção. Doze, tre ze anos, não im por ta va;
eram ven di das por peso, Se na do ra, por peso! E ha via
o con sen ti men to da fa mí lia! Res ti tu í mos es sas me ni-
nas, ti ran do-as das fal sas bo a tes, ex plo ra das por

ban di dos, e as fa mí li as iam re ven dê-las. Então, esse
é um tra ba lho que tem que ser apla u di do, es ti mu la do,
e aper fe i ço a do, mas, sem dú vi da, ten do todo o apo io
e in te res se do go ver no, por que a CPI pas sa; ela faz,
re la ta e de po is o re sul ta do foge a toda e qual quer
pos si bi li da de de par ti ci pa ção de quem, com en tu si as-
mo, com es for ço, com sa cri fí cio pes so al se in te grou a
essa ati vi da de. Vou fi car acom pa nhan do e que ro fi car
à dis po si ção para tudo o que eu pu der aju dar, por que
é im por tan te, vi tal para o fu tu ro des te País pre ser var
e ga ran tir a es ta bi li da de das cri an ças que hoje vi vem
numa si tu a ção di fí cil, ten do aces so a toda e qual quer
in for ma ção, tra zen do con se qüên ci as gra ves para a
fa mí lia, como o uso de dro gas. Além dis so, há as cri -
an ças aban do na das ou que já es tão de lin qüin do des -
de os doze, tre ze anos de ida de. Obri ga do por per mi tir
a mi nha in ter ven ção, Se na do ra.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO  (PMDB – GO) – Sou
eu quem agra de ce, no bre Se na dor, pelo apar te. Ao
fazê-lo, V. Exª acres cen ta e en gran de ce o meu pro-
nun ci a men to.

De po is de ou vir o apar te do no bre Se na dor Le o-
nel Pa van, vou con ti nu ar com esse tema de li ca do que
diz res pe i to a ima gens que re ce be mos di a ri a men te em
nos sas ca sas. Mu i tas ve zes não te mos a per cepção,
pelo nos so dia-a-dia, pe las nos sas ocu pa ções, e nem 
a opor tu ni da de de es tar mos pre sen tes à in for ma ção
que a cri an ça está re ce ben do, in for ma ção que mu i tas
ve zes pode de for mar o seu ca rá ter fu tu ra men te.

Ouço, com mu i to pra zer, no bre Se na dor Le o nel
Pa van, o apar te de V. Exª.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Qu e ro cum -
pri men tá-la, Se na do ra Íris de Ara ú jo, pelo bri lhan te
tra ba lho que vem fa zen do no Se na do em de fe sa das
nos sas cri an ças. Pri me i ra men te, com o ob je ti vo de
con tri bu ir, pen so que deve ha ver um pro gra ma, uma
ação mais for te, mais dura em re la ção à pro gra ma ção
exi bi da pe las TVs do nos so País. Fi ca mos pre o cu pa-
dos, quan do li ga mos a te le vi são, com a pos si bi li da de
de se rem exi bi das ce nas pro va vel men te nada acon -
se lhá ve is a qual quer fa mí lia que quer o bem-es tar de
to dos os seus mem bros. É pre ci so ha ver um tra ba lho
mu i to for te em cima dos pro gra mas de te le vi são. Em
se gun do lu gar, ma ni fes to que po de re mos re sol ver
gran de par te des ses pro ble mas mu ni ci pa li zan do as
ações. Não adi an te fa zer mos pro je tos vi gi a dos de
cima. Pre ci sa mos de pro je tos em que o mu ni cí pio, o
pre fe i to, os ve re a do res, os Lyons, os Ro ta ri es, as
Ongs, a so ci e da de pos sa in te grar-se, aju dan do nes se
tra ba lho de cons ci en ti za ção, nes se tra ba lho de for -
ma ção de fa mí li as. Mas para isso pre ci sa mos de re -
cur sos. Aí en tra a União, que deve re pas sar os re cur-
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sos para o mu ni cí pio, pois é ele que co nhe ce o seu
pro ble ma. Qu e ro di zer à no bre Se na do ra que às ve -
zes a fal ta de uma po lí ti ca so ci al, de in ves ti men to na
edu ca ção, no la zer, na sa ú de, na ha bi ta ção, no em -
pre go, gera es ses cri mes, gera a vi o lên cia. No Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so ti ve mos inú me ros
pro je tos que vi e ram em be ne fí cio da so ci e da de bra si-
le i ra, que vi e ram em be ne fí cio dos nos sos ado les cen-
tes, im pe din do a eva são es co lar. Por exem plo, a bol -
sa-es co la, a bol sa-ali men ta ção, o PETI, Pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, a bol sa-qua li fi ca ção,
o Agen te Jo vem, o Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia.
Enfim, fo ram tan tos e tan tos pro je tos do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so que de ram cer to. Hoje, às
ve zes, fico pre o cu pa do, Se na do ra, quan do vejo que
es tão des vi an do es ses as sun tos, que ren do li qui dar
es ses pro je tos so ci a is com in tu i to po lí ti co ape nas, di -
zen do que se vai cri ar ou tro. Não se pode me xer na -
qui lo que está dan do cer to. Na mi nha ci da de, Bal neá-
rio Cam bu riú, onde o mu ni cí pio cu i da va das ações,
Se na do ra, onde a so ci e da de, onde a co mu ni da de,
em par ce ria com o Po der Pú bli co, cu i da va e cu i da dos 
pro je tos com os ido sos, com as mu lhe res, com as cri -
an ças, na área mais ca ren te, con se gue ser a pri me i ra
ci da de em qua li da de de vida de San ta Ca ta ri na, no
IDH e no IDS, e a nona ci da de em qua li da de de vida
do Bra sil, gra ças a par ce ri as. Então, é pre ci so que o
Go ver no Fe de ral mu ni ci pa li ze es sas ações, en vi an do
re cur sos para se to res que pos sam em pre gar o di nhe-
i ro cor re ta men te. Aí, cer ta men te, te re mos uma so ci e-
da de mais jus ta e igua li tá ria. Pa ra béns pelo seu tra -
ba lho, com cer te za o seu pro nun ci a men to vai eco ar e
vai con se guir apo io do Go ver no Fe de ral e tam bém
dos go ver nos mu ni ci pa is.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor pelo apar te que qua li fi ca
e en gran de ce o meu pro nun ci a men to.

A par de tudo isso que V. Exª co lo ca nes te mo -
men to, de ações, de pro gra mas de go ver no, que con -
cor do ple na men te, acre di to que o que está dan do
cer to não deve ser fi na li za do, deve ser con ti nu a do,
por que há uma exi gên cia da so ci e da de em que se
faça mais e mais nes te sen ti do. Mas es pe ci fi ca men te,
Se na dor Pa van, foi óti mo V. Exª to car nes se as sun to.
É bom lem brar que, mu i tas ve zes, ape sar de to dos
es ses pro gra mas, de to das as ações de sen vol vi das
por go ver nos de épo cas pas sa das ou do pre sen te, te -
mos de es tar aten tos ao que está acon te cen do no
Bra sil em ter mos de ima gem e de te le vi são.

No iní cio, dis se que to ca ria num as sun to pe ri go-
so. Se ria pra ti ca men te es tar an dan do so bre are ia mo -

ve di ça. No en tan to, con ti nuo para es cla re cer e che gar
ao fi nal do que pre ten do com esse pro nun ci a men to.

Bas ta olhar para as cri an ças nos shop pings e
nas fe i ras po pu la res. Gran de par te de nos sas me ni-
nas, às ve zes qua se be bês, ves tem-se hoje como mu -
lhe res adul tas, com rou pas que des ta cam as qua li da-
des eró ti cas do cor po hu ma no. Essas cri an ças, no na -
tu ral exer cí cio da imi ta ção que ca rac te ri za a in fân cia – 
a cri an ça apren de pelo que vê e ouve –, são po bres
clo nes de fa mo sos ou fa mo sas – “ce le bri da des” que
es tão no co man do da tela, sim ples men te por te rem
con quis ta do a no to ri e da de. Não im por ta nem mes mo
o mo ti vo que as le vou à con quis ta da fama, na ma i o ria
das ve zes me teó ri ca.

Obser vem, Srªs e Srs. Se na do res, as dan ças
que são en si na das em pro gra mas de tevê no ho rá rio
in fan til. Sin ce ra men te, aque le re bo lar fre né ti co, aque -
la exi bi ção de se mi nu dez, com a câ me ra fo ca da em
de ta lhes ana tô mi cos... são ima gens de pre o cu par
qual quer edu ca dor!

Sou fa vo rá vel à dan ça, in clu si ve nas es co las, à
mú si ca, à ini ci a ção ar tís ti ca das cri an ças. O balé clás -
si co foi in tro du zi do nas fa ve las do Rio de Ja ne i ro com
óti mos re sul ta dos edu ca ti vos e ar tís ti cos.

Não me in co mo do de ser vis ta como con ser va-
do ra, por que é este mes mo o meu in tu i to: con ser var a 
in fân cia de nos sas cri an ças. Sei que, ao cri ti car pro -
gra mas de te le vi são, en tro numa área sen sí vel, com -
ple xa, onde é fá cil ser vis to como cen sor. Mas cor ro
esse ris co e as su mo mi nhas res pon sa bi li da des como
mu lher e como se na do ra.

Nes te fim de se ma na, len do a en tre vis ta das pá -
gi nas ama re las da re vis ta Veja, per ce bo que não es -
tou so zi nha na mi nha ava li a ção de de ter mi na dos pro -
gra mas da tevê bra si le i ra.

Ou çam o que diz José Bo ni fá cio de Oli ve i ra So -
bri nho, o Boni, que, em par ce ria com o fa le ci do Wal ter
Clark, re no vou a pro gra ma ção da nos sa tevê:

A tevê bra si le i ra está ruim, [afir ma
Boni] por que se ins ta lou uma men ta li da de
ime di a tis ta nas emis so ras. Eles pen sam na
pro gra ma ção mi nu to a mi nu to, en tram em
bri gas de fo i ce por um pon to de au diên cia e, 
nes se pro ces so, aca bam fa zen do con ces-
sões des ne ces sá ri as ao mau gos to. Te le vi-
são não é só o ime di a to, nem mes mo do
pon to de vis ta co mer ci al.

E, mais adi an te, acres cen ta:

(...) o me lhor es pe tá cu lo do mun do é o
ser hu ma no. Ele está sen do des pre za do nes -
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ses pro gra mas po li ci a is, nes ses shows de
au di tó rio que li dam com o mun do-cão. Espre -
ma um pro gra ma des ses qual quer: so bram
dez mi nu tos de in for ma ção. O res to é gri ta ria
e re dun dân cia. A atra ção é sem pre um cri mi-
no so, é o su je i to que tem um des vio se xu al
qual quer, é o que des tru iu a fa mí lia. Enquan -
to isso, dá-lhe mer chan di sing de cre me
para ca be lo. Con su mis mo as so ci a do ao pior
do ser hu ma no: essa fór mu la tem de pa rar.

Su pri mi uma fra se de Boni nes se tre cho, que diz:
“eu ba ni ria to dos es ses pro gra mas da tevê!” Não é essa
a mi nha pro pos ta, até por que o pro fis si o nal pode fa zer
esse sa u dá vel ba ni men to de den tro para fora. O que
não é pa pel de um se na dor. Mas é, cer ta men te, nos so
pa pel cri ti car po li ti ca men te esse tipo de pro gra ma ção.
Pri me i ro, por que ofe re ce a me ni nos e me ni nas uma
ima gem mu i to par ci al do que seja uma mu lher. Uma
ima gem do cor po re du zi do a ob je to. E isso todo san to
dia, re pe ti da men te, como uma la va gem ce re bral.

E, as sim, es ta mos fa zen do um tra ba lho de Sí si-
fo, le van do a pe dra até o cimo da mon ta nha, para de i-
xá-la ro lar até em ba i xo...fa zen do um es for ço tre men-
do para me lho rar os ho ri zon tes da nos sa po pu la ção
in fan til, en quan to se to res da po de ro sa for ça da co mu-
ni ca ção tra ba lham no sen ti do con trá rio, num es tí mu lo
cons tan te à ero ti za ção pre co ce. Não é de sur pre en-
der que, de ano para ano, au men tem os nú me ros re -
la ti vos à gra vi dez de ado les cen tes.

Não pro po nho cen su ra, lon ge de mim. Nem pro -
po nho se quer no vas ini ci a ti vas le ga is. Mas peço a to -
dos, par la men ta res, exe cu ti vos, pais e edu ca do res
que, jun tos, tra ba lhe mos para ofe re cer al ter na ti vas
me lho res para nos sos me ni nos e me ni nas. Pro du-
ções como a res pe i ta dís si ma sé rie do “Cas te lo Rá
Tim Bum”, da TV Cul tu ra, ou o “Sí tio do Pi ca pau Ama -
re lo”, que já foi um gran de su ces so e re tor nou no va-
men te à te li nha, são exem plos de es pe tá cu los que
res pe i tam a in fân cia das cri an ças, tra ba lham sua ima -
gi na ção, es ti mu lam bons há bi tos e cri a ti vi da de.

Mas pro gra mas de te le vi são po dem tam bém ser 
uma for ma de ex plo ra ção e vi o lên cia con tra a in fân-
cia, ne gan do-lhe a ci da da nia pela qual tan to lu ta mos.

Bas ta da ex plo ra ção co mer ci al de nos sas cri an-
ças!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – So bre a mesa, re que ri men tos de in for ma ção
que se rão li dos pelo Sr. 1ª Se cre tá rio, Se na dor Ro-
meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 457, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro dos 
Espor tes, acer ca de con vê nio fir ma do
com a Pre fe i tu ra de Ua tu mã, no Ama zo-
nas, para cons tru ção de qua dra de es-
por tes em es co la do mu ni cí pio.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao
Se nhor Mi nis tro dos Espor tes in for ma ções so bre as
ca u sas que le va ram o Go ver no Fe de ral a rom per, uni -
la te ral men te, o con vê nio fir ma do en tre o Mi nis té rio
dos Espor tes e a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ua tu mã,
para a cons tru ção de qua dra de es por tes ane xa à
Esco la São Se bas tião, na que le mu ni cí pio, no Esta do
do Ama zo nas.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos so bre as ca u-
sas do rom pi men to, por par te do Go ver no Fe de ral, do
con vê nio ob je to des te Re que ri men to. O con vê nio foi
as si na do ain da no Go ver no an te ri or, em 24 de de-
zem bro de 2002, ten do a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
au to ri za do ex pres sa men te à li ci ta ção para a obra. Em 
22 de fe ve re i ro des te ano, a Pre fe i tu ra fir mou con tra to
com a em pre sa ven ce do ra da li ci ta ção, Esqua dros da
Ama zô nia Ltda., en ca mi nhan do, no dia 24 do mes mo
mês, a do cu men ta ção per ti nen te à Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral. Qu a tro dias de po is, em 27 de fe ve re i ro, ao
so li ci tar à CEF a me di ção e fis ca li za ção da obra, para
efe i to de re ce bi men to da pri me i ra par ce la dos re cur-
sos fi nan ce i ros, a Pre fe i tu ra foi in for ma da que, no dia
13 da que le mes mo mês, o con vê nio ha via sido can -
ce la do, mas dis so a Ca i xa Eco nô mi ca so men te foi in -
for ma da, ofi ci al men te, no mês se guin te, no dia 25 de
mar ço. A Pre fe i tu ra de Ua tu mã não re ce beu qual quer
co mu ni ca ção ofi ci al a res pe i to, nem da Ca i xa nem do
Mi nis té rio, ci en ti fi can do-se do ocor ri do ape nas ver-
bal men te, pela CEF. O can ce la men to im pli cou pre ju í-
zos de mon ta, pois a fir ma, au to ri za da com base no
con tra to de cor ren te da li ci ta ção de que foi ven ce do ra,
já ha via ini ci a do as obras, que já se en con tram cm
adi an ta do es ta do de cons tru ção.
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A em pre sa ven ce do ra da con cor rên cia, move no 
mo men to, ação ju di ci al con tra a Pre fe i tu ra de Ua tu-
mã, re cla man do pa ga men to por da nos ma te ri a is, fi -
nan ce i ros e mo ra is.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 458, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se cre tá rio
Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, acer ca de es ta tís ti-
cas ofi ci a is, quan to ao to tal dos cha ma-
dos ex clu í dos.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao
Se nhor Se cre tá rio Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, in -
for ma ções com es ta tís ti cas ofi ci a is acer ca do to tal, na 
po pu la ção bra si le i ra, dos cha ma dos ex clu í dos, ou
que não têm aces so a di re i tos so ci a is, ou a qua is quer
ou tros di re i tos ine ren tes à con di ção hu ma na

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in cluídos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te da
di vul ga ção fre qüen te de es ta tís ti cas que nem sem pre
são re a is. O in te res se do Se na do é o de se in for mar
com se gu ran ça a res pe i to de ques tões como a que é
ob je to des se Re que ri men to.

Sala das Ses sões, 17 dc ju nho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 459, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro da
Sa ú de, acer ca da fis ca li za ção e con tro le
de me di ca men tos.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao
Se nhor Mi nis tro da Sa ú de, in for ma ções so bre as mo -
da li da des de fis ca li za ção e con tro le de me di ca men-
tos, jun to aos la bo ra tó ri os que os pro du zem e nos
pon tos de ven da, bem como, qua is as pro vi dên ci as

ado ta das pe los ór gãos fis ca li za do res do Mi nis té rio,
para apu rar res pon sa bi li da des pe los da nos, in clu si ve
mor tes, ca u sa dos por me di ca men tos que vi nham
sen do pro du zi dos e co mer ci a li za dos, apa ren te men te
sem um acom pa nha men to mais ri go ro so e efe ti vo
das au to ri da des res pon sá ve is pela sa ú de pú bli ca.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer -
ro ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou
por qual quer de suas ca sas, os atos do Po der Exe -
cu ti vo, in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No
caso em ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men-
tos di an te do far to no ti ciá rio, in clu si ve pela te le vi-
são, de mor tes ca u sa das por me di ca men tos que
con ti nham dro gas ina de qua das, como as usa das
para con tras te ra di o ló gi co e os de uso of tal mo ló gi-
co, como os co lí ri os.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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, art. 216,
do Re gi men to Inter no.

A Pre si dên cia apro ve i ta para sa u dar e anun ci ar
a pre sen ça dos es tu dan tes do cur so de Di re i to da
Uni ver si da de Sal ga do de Oli ve i ra, de Go iâ nia. É uma
hon ra para a Pre si dên cia e para os Srs. Se na do res a
pre sen ça dos es tu dan tes e dos pro fess.ores, aqui,
nes te re cin to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OFICIO Nº 102/03 – GLPDT

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exçe lên cia

que o Se na dor Alme i da Lima foi de sig na do para com -
por, como su plen te, a Co mis são de Le gis la ção Par ti-
ci pa ti va.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes to
de ele va da es ti ma e con si de ra ção. – Jef fer son Pe-
res, Lí der do PDT.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na o no bre Se na dor
Alme i da Lima para com por, como Su plen te, a Co-
mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, nos ter mos do
ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, men sa gens que se rão li das pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, o no bre Se na dor Ro -
meu Tuma.

São li das as se guin tes

MENSAGEM Nº 131, DE 2003
(Nº 258/03, NA ORIGEM)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for-

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
17 e 18 de ju nho de 2003, em vi si ta à Re pú bli ca do
Pa ra guai, Assun ção, para par ti ci par da Cú pu la de
Che fes de Esta do dos Pa í ses-Mem bros do Mer co sul,
Bo lí via e Chi le.

A Cú pu la de Che fes de Esta do dos Pa í-
ses-Mem bros do Mer co sul, Bo lí via e Chi le ocor re no
fi nal de cada se mes tre, co in ci din do, des ta vez, com a
cul mi na ção da Pre si dên cia pro tem po re do Pa ra guai.
Nas re u niões que man te rei com os al tos man da tá ri os
do Mer co sul, Bo lí via e Chi le, está pre vis ta a dis cus-
são do for ta le ci men to e apro fun da men to da in te gra-
ção re gi o nal, bem como o de ba te so bre o re la ci o na-
men to ex ter no do agru pa men to.

No dia 17, par ti ci pa rei, jun ta men te com meus
ho mó lo gos, de jan tar ofe re ci do pelo Pre si den te do
Pa ra guai, Luiz Gon zá lez Mac chi. No dia 18, to ma rei
par te nos tra ba lhos da Cú pu la do Mer co sul, a qual
será en cer ra da com al mo ço ofe re ci do pelo Go ver no
pa ra gua io.

Bra sil, 16 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Avi so nº 604 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Vi a gem ao Pa ra guai

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca co mu ni ca que se au sen ta rá do País no pe río do de
17 e 18 de ju nho de 2003, em vi si ta à Re pú bli ca do
Pa ra guai, Assun ção, para par ti ci par da Cú pu la de

Che fes de Esta do dos Pa í ses-Mem bros do Mer co sul,
Bo lí via e Chi le.

Aten ci o sa men te, José Dir ceu Oli ve i ra e Sil va,
Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca.

MENSAGEM Nº 132, DE 2003
(Nº 260/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for-

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
19 a 21 de ju nho de 2003, para re a li zar vi si ta de tra ba-
lho aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a con vi te do Pre -
si den te da que le país, Ge or ge W. Bush.

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

Avi so nº 606 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Vi a gem aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for-

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
19 a 21 de ju nho de 2003, para re a li zar vi si ta de tra ba-
lho aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a con vi te do Pre -
si den te da que le país, Ge or ge W. Bush.

Aten ci o sa men te, José Dir ceu Oli ve i ra e Sil va,
Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As men sa gens li das vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 460, DE 2003

Nos ter mos re gi men ta is, Re que i ro a re ti ra da do
Re que ri men to de Infor ma ções nº 398/2003.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003 –
Arthur Vir gí lio Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com base no art. 256, §2º, in ci so I, do Re gi-
men to Inter no, de fi ro a re ti ra da do re que ri men to.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 462, DE 2003

Nos ter mos do art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 145 e se guin tes do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos seja
cri a da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI),
com pos ta de 11 (onze) mem bros ti tu la res e de 6
(seis) su plen tes, obe de ci do o prin cí pio da pro por ci o-
na li da de par ti dá ria, des ti na da a, no pra zo de 120
(cen to e vin te) dias, com li mi te de des pe sa fi xa do em
R$ 50.000,00 (cin qüen ta mil re a is), apu rar e in ves ti-
gar as re mes sas de re cur sos fi nan ce i ros para o ex te-
ri or, a par tir de Foz do Igua çu/PR, en tre os anos de
1996 e 1999, que apre sen tam in dí ci os de la va gem de
di nhe i ro e de cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci-
o nal e con tra a or dem tri bu tá ria.

Jus ti fi ca ção

A Re ce i ta Fe de ral, a Po lí cia Fe de ral e o Mi nis té-
rio Pú bli co, há al guns anos, vêm in ves ti gan do um po -
de ro so es que ma de re mes sa ao ex te ri or, a par tir de
Foz do Igua çu/PR, de di nhe i ro com pro ve niên cia ilí ci-
ta. As in ves ti ga ções têm le va do à iden ti fi ca ção de
gran des gru pos de agen tes cor rup tos, po den do
abran ger po lí ti cos, ma gis tra dos e vá ri os ser vi do res
pú bli cos, en vol vi dos com es que mas de fra u des com
pre ca tó ri os e vá ri os ti pos de ope ra ções ile ga is, além
da li ga ção com nar co tra fi can tes, tra fi can tes de ar mas
e em pre sá ri os en vol vi dos em ne gó ci os es pú ri os.

Os acor dos nas ci am a par tir de do le i ros, os qua -
is in di ca vam as con tas de la ran jas pas sí ve is de re ce-
bi men to de de pó si tos, que, por sua vez, eram trans fe-
ri dos para con tas CC5, ad mi nis tra das por cin co agên -
ci as au to ri za das em Foz do Igua çu, per ten cen tes a
cin co ban cos di fe ren tes – Ba nes ta do, Ban co Ara u cá-
ria, Bem ge, Ban co Real e Ban co do Bra sil. O di nhe i ro,
a par tir daí, mi gra va, em sua gran de par te, para a
agên cia do Ba nes ta do em Nova Ior que.

O fato é que as con tas CC5 fo ram cri a das, em
1968, para os não-re si den tes, para ge rar aces so ao
flu xo de ca pi ta is en tre uma em pre sa es tran ge i ra, que
ti ves se qual quer ne gó cio no Bra sil com o ex te ri or. To -
da via, foi au to ri za do aos ban cos de Foz do Igua çu,
de vi do ao alto flu xo de bra si le i ros que fa zi am com pras
no Pa ra guai, que re si den tes abris sem con tas CC5
fora das re gras es ti pu la das para não-re si den tes. O re -
sul ta do foi que cada con ta CC5 che gou a mo vi men tar
400 mi lhões de dó la res, em mé dia. Entre 1996 e
1997, en tre 14 e 15 bi lhões de dó la res pas sa ram por
137 con tas com flu xo sus pe i to só na agên cia do Ba -

nes ta do. E as in ves ti ga ções apon ta ram o uso de 200
a 300 la ran jas.

Os des ti na tá ri os fi na is des sa mi gra ção ilí ci ta de
ca pi ta is, no to tal glo bal do pe río do de 1996 a 1999,
se gun do o Mi nis té rio Pú bli co, são cer ca de 50 mil ti tu-
la res de con tas ban cá ri as, pro ces so que en vol veu
mais de 400 mil ope ra ções, a ma i or par te in di can do
em pre sas off sho re.

O Tri bu nal de Con tas da União con clu iu, após
au di to ria, que ha via uma pos tu ra per mis si va por par-
te do Po der Exe cu ti vo em re la ção à au to ri za ção con -
ce di da às cin co agên ci as de Foz para ad mi nis tra rem
as con tas CC5. Não ha via qual quer ór gão com a atri -
bu i ção de fa zer a de vi da fis ca li za ção. O Ban co Cen -
tral di zia que não era da sua com pe tên cia, e o mes -
mo res pon di am a Re ce i ta Fe de ral e a Po lí cia Fe de-
ral. Atu al men te, o en tão di re tor de as sun tos in ter na-
ci o na is do Ban co Cen tral, por ter per mi ti do que se
ope ras se na que les ban cos, por meio das CC5, de-
pó si tos sem iden ti fi ca ção da pro ve niên cia e des ti no
dos re cur sos, da sua na tu re za e da iden ti da de dos
de po si tan tes, está em vias de ser ju di ci al men te pro -
ces sa do.

Obser va-se, por tan to, que há va ri a dos e es par-
sos in te res ses em jogo, e, em úl ti ma ins tân cia, o prin -
ci pal pre ju di ca do é o ci da dão bra si le i ro, pois es ti-
ma-se que o País já per deu de ze nas de bi lhões de dó -
la res em tri bu tos por ca u sa des se es que ma. A per da
re la ti va aos anos de 1996 e 1997 é ir re pa rá vel, pois a
obri ga ção tri bu tá ria já pres cre veu. Res ta-nos re cu pe-
rar os va lo res re la ti vos a 1998 e 1999, que so mam
apro xi ma da men te 40 bi lhões de re a is.

O Se na do Fe de ral é con cla ma do a aju dar o Bra -
sil na re cu pe ra ção des se mon tan te. O Mi nis té rio Pú -
bli co apóia a ins ta la ção des ta CPI, pois o Esta do não
pos sui pes so al e es tru tu ra para fa zer as in ves ti ga-
ções ne ces sá ri as e de for ma efi ci en te. Já fo ram le-
van ta dos vá ri os no mes sus pe i tos de pes so as es pa-
lha das por todo o País. O cru za men to des ses no mes
po de ria re ve lar cen te nas de Sil ve ri nhas, de agen tes
pú bli cos cor rup tos, de ma gis tra dos, de pro cu ra do res
e de fis ca is. Além dis so, a CPI aju da ria, nas pa la vras
dos pro cu ra do res ou vi dos nes ta Casa, a al can çar os
no mes que es tão off sho re.

Por tan to, nada me lhor do que re pre sen tan tes
do povo bra si le i ro, in ves ti dos pela for ça in ves ti ga ti va
que pos sui uma CPI, para con gre gar es for ços e ener -
gi as, pois po de mos re u nir e cen tra li zar os di ver sos ór -
gãos de in ves ti ga ção e fis ca li za ção den tro de uma es -
tru tu ra for te men te le gi ti ma da, com o úni co fim de elu -
ci dar todo esse es pú rio es que ma de la va gem de di -
nhe i ro e de eva são fis cal, que, se gun do es ti ma-se,
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pode abar car 70% de todo o di nhe i ro sujo que cir cu la
no Bra sil. Esta Casa pos sui essa obri ga ção pe ran te o
povo bra si le i ro, de ven do hon rar seu man da to cons ti-
tu ci o nal.

Sala da Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Ante ro Paes de Bar ros – Sér gio Gu er ra – Lú cia
Vâ nia – Ro dolp ho Tou ri nho – Arthur Vir gí lio Neto
– Edu ar do Su plicy – Serys Slhes sa ren ko – Tas so
Je re is sa ti – Ga ri bal di Alves Fi lho – Le o nel Pa van – 
Edu ar do Aze re do – Sa tur ni no Bra ga – Jo nas Pi -
nhe i ro – Val dir Ra upp – Pe dro Si mon – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Te o to nio Vi le la – Pa u lo Paim –
Osmar Dias – Anto nio Car los Va la da res – João Ri -
be i ro – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Sér gio Ca bral
– João Ca pi be ri be – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Jor ge – He rá cli to For tes – De mós te nes Tor res –
He lo í sa He le na – Ra mez Te bet – Hé lio Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Au gus to Bo te lho – Mo za ril do Ca val-
can ti – Luiz Otá vio – Re gi nal do Du ar te – Jef fer son
Pé res – Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 461, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 58, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 145 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a ção de Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, com pos ta de onze ti tu la res
e sete su plen tes, para, no pra zo de 180 (cen to e oi ten-
ta) dias, apu rar even tu a is ir re gu la ri da des na re mes sa
de di vi sas do Bra sil para o ex te ri or, a par tir de 1996,
re a li za das prin ci pal men te atra vés do Ba nes ta do,
ex-ban co es ta tal do Pa ra ná.

A pre mên cia da in ves ti ga ção está ba se a da, en -
tre ou tros as pec tos, na es ti ma ti va de que fo ram en vi a-
dos ao ex te ri or, no pe río do de 1996 a 1999, apro xi ma-
da men te US$ 30 bi lhões, ou seja, cer ca de R$ 105 bi -
lhões e, prin ci pal men te, que a “ma i o ria dos ca sos ain -
da não teve de nún cia for ma li za da pela Pro cu ra do ria,
e os cri mes de que os sus pe i tos po dem ser acu sa dos
co me ça ram vir tu al men te a pres cre ver em 2000 e
2001”, como aler ta a Fo lha de S.Pa u lo, de 6 de fe ve-
re i ro de 2003.

Re que rem, ou tros sim, que, para seu fun ci o na-
men to, pos sa a co mis são con tar com re cur sos no va -
lor de R$ 100.000,00 (cem mil re a is), que cor re rão a
con ta da dis po ni bi li da de or ça men tá ria do Se na do,
bem como re cur sos ad mi nis tra ti vos e as ses so ra men-
tos ne ces sá ri os, pro vi dos pela Sub se cre ta ria de Co -
mis sões e pela Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe -
de ral.

Jus ti fi ca ção

As re vis tas IstoÉ (edi ções nºs 1.740 e 1.741),
Car ta Ca pi tal (edi ções nºs 160 e 194), a Fo lha Di -
nhe i ro (de 31 de ja ne i ro de 2003) e a Fo lha de S.Pa -
u lo, Agên cia JB, Jor nal do Com mér cio do Rio de
Ja ne i ro, O Glo bo e o Cor re io Bra zi li en se dos dias 3,
5, 6, 7 e 8 de fe ve re i ro de 2003 pro por ci o na ram a seus 
le i to res e à so ci e da de bra si le i ra ma té ri as alar man tes
a res pe i to dos me ca nis mos de en vio ile gal de re cur-
sos ao ex te ri or. Esti ma-se que a par tir de 1996 fo ram
en vi a dos do Bra sil para o ex te ri or apro xi ma da men te
US$ 30 bi lhões, ou seja, cer ca de R$ 105 bi lhões.

Infor mam as ma té ri as ci ta das que o es que ma
de la va gem de di nhe i ro se da ria por meio da Agên cia
de Nova Ior que do Ba nes ta do (Ban co do Esta do do
Pa ra ná), uti li zan do-se da Agên cia do Ba nes ta do em
Foz do Igua çu e do Ban co Ara u cá ria, des ta can do-se
que o cri me de eva são de di vi sas “só ocor reu por or -
dem de di re to res e das me sas de câm bio das duas
ins ti tu i ções, cu jas se des fi ca vam em Cu ri ti ba” (Fo lha
de S.Pa u lo, 6 de fe ve re i ro de 2003).

Des sa vez não se tra ta ria de uma de nún cia de
“la va gem de di nhe i ro”, mas de um fato con cre to com
nú me ros de con tas cor ren tes e va lo res iden ti fi ca dos
pelo Mi nis té rio Pú bli co e Po lí cia Fe de ral. A exis tên cia
de “um mi nu ci o so la u do con clu si vo, com 35 mil do cu-
men tos re co lhi dos pela pe rí cia téc ni ca da Po lí cia Fe -
de ral” (Re vis ta IstoÉ, nº 1.740, 5-2-2003), de man da
sua aná li se e ex pli ci ta ção quan to ao seu con te ú do,
sem pre ju í zo das in ves ti ga ções. São in for ma ções se -
ri ís si mas e de alta re le vân cia para um novo ce ná rio
éti co que se pre ten de con so li dar em nos so País, não
po den do pas sar des per ce bi das pelo Con gres so Na -
ci o nal.

Mu i tas ou tras ma té ri as fo ram ve i cu la das pela
im pren sa, no ta da men te pe las re vis tas e jor na is su-
pra ci ta dos. O as sun to não pode pas sar in có lu me, dis -
tan te do cri vo fis ca li za dor do Con gres so Na ci o nal,
que de tém, como das mais no bres fun ções, a de in-
ves ti gar am pla men te fa tos re le van tes e de gran de re -
per cus são na ci o nal.

Não te mos dú vi das de que, pela sua di men são,
ne nhu ma au to ri da de, com atri bu i ções de in ves ti ga-
ção, te ria con di ções de apu rar de vi da men te os fa tos
des cri tos. Essa ta re fa é in de cli ná vel e pode ser le va da
a cabo tão-so men te por in ter mé dio de uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, que de ve rá dis por de todo o 
su por te ne ces sá rio aos tra ba lhos de es cla re ci men tos
dos fa tos nar ra dos.

Cha ma a aten ção, quan do da le i tu ra so bre o
tema, a afir ma ção do ex-pre si den te do Con se lho de
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Admi nis tra ção do Ba nes ta do, Gi o va ni Gi o né dis: “O
Ban co Cen tral nos aler tou que o Ba nes ta do era uma
la van de ria na fron te i ra. Tan to que uma exi gên cia para
sa ne a men to do Ba nes ta do an tes da pri va ti za ção era
que a gen te fe chas se a agên cia de Nova Ior que e das
Ilhas Cay man” (Fo lha de S.Pa u lo, 3-2-2003). Por tan-
to, se o pró prio Ba cen ti nha co nhe ci men to do fato,
mais um mo ti vo para que o Se na do Fe de ral atue na
elu ci da ção des ses fa tos, que tan to in te res sam à Na -
ção bra si le i ra, can sa da de ver tan ta so ne ga ção fis cal
e eva são de di vi sas, ao lado de cor rup ção e mal ver-
sa ção do di nhe i ro pú bli co, sem a de vi da apu ra ção e
pu ni ção dos res pon sá ve is.

O es que ma de re mes sa ile gal de di vi das do Bra -
sil para o ex te ri or diz res pe i to, por con se guin te, ao
Con gres so Na ci o nal no seu con jun to, atra vés de uma
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

Sala das Ses sões, 17 de fe ve re i ro de 2003 –
Ide li Sa lvat ti – Tião Vi a na – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Ana Jú lia Ca re pa – He lo í sa He le na
– Flá vio Arnis – Siba Ma cha do – Serys Slhes sa-
ren ko – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy –
Mar ce lo Cri ve la – Anto nio Car los Va la da res – Au -
gus to Bo te lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Osmar 
Dias –  Ael ton Fre i tas – Jef fer son Pé res – Pa pa leo
Paes – Du ci o mar Cos ta – Amil Lan do – Val dir Ra -
upp – Sér gio Zam di a si – Ney Su as su na – Mo za ril-
do Ca val can ti – João Bas tis ta Mot ta – Pa trí cia Sa -
bo ya Ea nes – Ante ro Paes de Bar ros – Pe dro Si -
mon – Oli ver Ga bar do – Alme i da Lima – João Ca -
pi be ri be – José Jor ge – Pa u lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O re que ri men to lido con tém subs cri to res em
nú me ro su fi ci en te para cons ti tu ir a Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to nos ter mos do art. 145 do Re gi-
men to Inter no e será pu bli ca do para que pro du za os
de vi dos efe i tos.

Para a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
cons ti tu í da, a Pre si dên cia fará opor tu na men te as de -
sig na ções de acor do com as in di ca ções que re ce ber
das li de ran ças.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quer di -
zer que cri a mos duas co mis sões par la men ta res de
in qué ri to, uma na Câ ma ra e ou tra no Se na do?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela 
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa so li ci ta aos Se na do res que aguar dem,
pois ain da há ex pe di en te a ler lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio. Logo em se gui da, a Pre si dên cia es cla re ce rá as
dú vi das dos Srs. Se na do res.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 463, DE 2003

Re que i ro, com fun da men to no art. 101, in ci so V,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a ma ni fes-
ta ção da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, quan to à se guin te con sul ta:

• A Cons ti tu i ção Fe de ral, no § 2º, in ci-
so I, de seu art. 58, es ta be le ce que às co-
mis sões, de cada uma das Ca sas do Con-
gres so Na ci o nal, em ra zão da ma té ria de
sua com pe tên cia, “cabe dis cu tir e vo tar pro -
je to de lei que dis pen sar, na for ma do re gi-
men to, a com pe tên cia do Ple ná rio, sal vo se
hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros
da Casa”.

• O Re gi men to Inter no do Se na do Fe-
de ral, por sua vez, nos §§ 3º a 5º do seu art.
91, fixa o re gi me re cur sal nos ca sos de ma -
té ri as de com pe tên cia ter mi na ti va das co-
mis sões, dis pon do que, en cer ra da a apre ci-
a ção ter mi na ti va, a de ci são da co mis são é
co mu ni ca da ao Pre si den te do Se na do Fe-
de ral, para ciên cia do Ple ná rio e pu bli ca ção
no Diá rio do Se na do Fe de ral. A par tir da
pu bli ca ção des sa co mu ni ca ção da Pre si-
dên cia, co me ça en tão a flu ir o pra zo de cin -
co dias úte is para a in ter po si ção de re cur so,
di ri gi do ao Pre si den te da Casa e as si na do
por, no mí ni mo, um dé ci mo dos mem bros do 
Se na do a fim de que a ma té ria seja apre ci a-
da pelo Ple ná rio do Se na do.

• Ocor re que o art. 244, do mes mo Re -
gi men to Inter no, as se gu ra ao sig na tá rio de
qual quer pro po si ção de pen den te de nú me ro
mí ni mo de subs cri to res a prer ro ga ti va de re -
ti rar a sua as si na tu ra an tes da pu bli ca ção
da res pec ti va pro po si ção. Em seu pa rá gra fo
úni co, o mes mo ar ti go de ter mi na que, se
com a re ti ra da de as si na tu ra, o li mi te mí ni-
mo de subs cri to res não for atin gi do, deve o
Pre si den te de vol ver a ma té ria ao seu pri me-
i ro sig na tá rio, dan do co nhe ci men to do fato
ao Ple ná rio.

Fe i tas tais pon de ra ções, de se ja-se sa ber se é
re gi men tal men te lí ci to o pro ce di men to se gun do o
qual é con si de ra do vá li do e efi caz um re cur so di ri gi-
do ao Pre si den te do Se na do, ob je ti van do a apre ci a-
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ção pelo Ple ná rio de ma té ria de com pe tên cia ter mi-
na ti va das co mis sões, nos ter mos do art. 58, § 2º,
in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do, de po is de
re ti ra da uma das nove as si na tu ras do re cur so, ou tra
lhe é apos ta, após es go ta do o pra zo de sua in ter po-
si ção, po rém an tes da sua pu bli ca ção.

Em acrés ci mo à ques tão aci ma for mu la da, de -
se ja-se ain da sa ber se a mes ma sis te má ti ca que
per mi te a apo si ção de as si na tu ras an tes da pu bli-
ca ção da ma té ria, por in ter pre ta ção ex ten si va do art. 
244 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral – tal
como se dá nos ca sos de re que ri men tos de cri a ção
de co mis sões par la men ta res de in qué ri to e de pro-
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção, por exem plo –,
tam bém deve ser apli ca da nos ca sos de ma té ri as
su je i tas a pra zos pe remp tó ri os de apre sen ta ção,
tal como no caso do re cur so in ter pos to nos ter mos do
§ 3º do art. 91 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, ain da que esse pra zo já es te ja es go ta do e o re -
cur so não te nha sido pu bli ca do.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Se na-
dor De mós te nes Tor res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será
vo ta do opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 464, DE 2003

Pelo fa le ci men to do(a) De pu ta do Mo i sés Lip ni ke
re que i ro nos ter mos do art. 218, com bi na do com o art. 
220 do Re gi men to Inter no e de acor do com as tra di-
ções da Casa, as se guin tes ho me na gens:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun-
do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do de Ro ra i ma

c) le van ta men to da ses são.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Ro-
mero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Este re que ri men to de pen de de vo ta ção, em
cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra
as Srªs e os Srs. Se na do res que o de se ja rem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RO) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
para en ca mi nhar o re que ri men to de sua au to ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RO. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, la men ta vel men te,
te nho o de ver de co mu ni car à Casa o fa le ci men to do
De pu ta do Fe de ral Mo i sés Lip nik, do PDT de Ro ra i ma.

O De pu ta do Mo i sés Lip nik, ele i to pela se gun da
vez De pu ta do Fe de ral, tem uma his tó ria po lí ti ca no
Esta do. Era uma pes soa de per so na li da de po lê mi ca e 
for te e sem pre es te ve en ga ja do na luta pela po pu la-
ção mais po bre. Fez um tra ba lho pro fí cuo no Esta do
de Ro ra i ma. Era pro pri e tá rio de um ca nal de te le vi são
e de uma rá dio na ci da de de Boa Vis ta. Sem dú vi da, a
sua per da é la men tá vel para a ban ca da fe de ral.

Qu e ro, em meu nome, em nome do Esta do de
Ro ra i ma e em nome do Se na do, ho me na ge ar o De -
pu ta do Mo i sés Lip nik, ma ni fes tan do a nos sa so li da ri-
e da de à sua fa mí lia, trans mi tin do-lhe nos sos vo tos de 
pe sar e de pro fun do cons ter na men to.

Fica o re gis tro la men tá vel do fato ocor ri do. É im -
por tan te que a me mó ria e o tra ba lho do De pu ta do
Mo i sés Lip nik se jam di fun di dos e pre ser va dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao no bre
Lí der Arthur Vir gí lio.

Antes, po rém, a Mesa pede a V. Exª que aguar -
de a le i tu ra, pelo Sr. 1º Se cre tá rio, de ou tro re que ri-
men to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 465, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no, ho me na gem de pe sar pelo fa le ci men to do
De pu ta do Fe de ral, pelo PDT de Ro ra i ma, Mo i ses
Sra go vicz Lip nik, e nos ter mos do art. 221, I, a apre -
sen ta ção de con do lên ci as a sua fa mí lia, es pe ci al-
men te a seus País, Leon Sra go vicz e Mina Sra go vicz,
e a seu fi lho Alan.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2003. – Au-
gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção
do re que ri men to, o Se na dor Arthur Vir gí lio; logo em
se gui da, terá a pa la vra o no bre Se na dor Au gus to
Bo te lho.

15792 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003    201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, an tes de a Mesa to mar a ati tu de cor re ta,
ge ne ro sa e jus ta em re la ção ao nos so co le ga por Ro -
ra i ma, eu es ta va me pre pa ran do para, numa co mu ni-
ca ção de li de ran ça, lou var o Se na do pela idéia da ins -
ta la ção de uma CPI pró pria para in ves ti gar o cha ma-
do caso Ba nes ta do, bem como para di zer que o
PSDB já de ci diu so bre os no mes que in te gra ri am a
co mis são: os se na do res Ante ro Paes de Bar ros e
Sér gio Gu er ra como ti tu la res, Le o nel Pa van e Re gi-
nal do Du ar te como su plen tes.

Cla ro que ces sa tudo di an te da mor te. Tive a
ale gria e a hon ra de ser co le ga, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do De pu ta do Mo i sés Lip nik, com quem sem pre
man ti ve uma con vi vên cia cor di al, cor re ta. S. Exª sem -
pre se mos trou pre o cu pa do com a re gião dele, que é
tam bém a mi nha re gião, a Re gião Ama zô ni ca.

Re gis tro o que é uma per da para a mi nha re -
gião: essa do con cur so da voz do De pu ta do Mo i sés
Lip nik, que fará fal ta a Ro ra i ma, aos seus ami gos e
co le gas. Sem dú vi da al gu ma fará fal ta às gran des lu -
tas bra si le i ras pela Re gião Ama zô ni ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Com a pa la vra o Se na dor Au gus to Bo te lho
para en ca mi nhar. Logo em se gui da, o Se na dor Ney
Su as su na.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Exmº Sr. Pre si den te, é com pe sar que apre sen to este
re que ri men to re la ti vo à mor te do com pa nhe i ro Lip nik,
que era mu i to que ri do pe los po bres em Ro ra i ma.

Gos ta ria que a fa mí lia re ce bes se as con do lên ci-
as des ta Casa e do povo ro ra i men se, es pe ci al men te
por que o seu tí tu lo de ci da dão ro ra i men se está em
tra mi ta ção na Câ ma ra, de pen den do de apro va ção
para se tor nar ci da dão da que le Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri vei da ami za de
do Mo i sés. Era um ho mem bri lhan te. Foi pre si den te
da Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo, de po is se
ele geu de pu ta do por ou tro Esta do, mas sem pre es te-
ve lu tan do pe las ca u sas bra si le i ras. Era de uma in te li-
gên cia bri lhan te, um ho mem ex tre ma men te afá vel.

La men to mu i tís si mo, mas es tou tran qüi lo em ver que
o Se na do já está to man do as pro vi dên ci as para apre -
sen tar à fa mí lia as con do lên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa mos à vo ta ção dos Re que ri men tos nºs
464 e 465, de 2003 .

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, uma ques tão de or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Para uma ques tão de or dem, V. Exª tem a pa la-
vra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, pri me i ra men te, eu gos ta ria de en ten-
der a or dem de le i tu ra dos re que ri men tos re la ti vos à
ins ta la ção da CPI. Pode pa re cer algo de me nor im-
por tân cia, mas no meu en ten di men to não o é.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há uma ora do ra na tri bu na. Peço a V. Exª que
aguar de, Se na dor Tião Vi a na.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – O
meu re que ri men to foi pro to co la do às 9h40min, com
as si na tu ra da pes soa res pon sá vel pela as ses so ria da 
Pre si dên cia. Qu e ria en ten der por que o meu re que ri-
men to foi o se gun do a ser lido se o re que ri men to do
Se na dor Ante ro foi pro to co la do de po is. Essa é a pri -
me i ra in da ga ção.

A se gun da, Sr. Pre si den te, é que te mos dois re -
que ri men tos. De ve re mos fa zer a fu são dos dois, é a
ló gi ca, in clu si ve por que mu i tas das as si na tu ras aca -
bam sen do re pe ti das nos dois re que ri men tos. Sa be-
mos tam bém que es tão ocor ren do tra ta ti vas en tre a
Pre si dên cia do Se na do e a da Câ ma ra acer ca da pos -
si bi li da de de trans for mar as duas CPIs – a da Câ ma ra
e a do Se na do – numa CPI Mis ta.

Há dú vi da a res pe i to do nú me ro de par la men ta-
res co lo ca dos para a Câ ma ra e para o Se na do. De
qual quer for ma, te mos o en ten di men to de que, se
hou ver pos si bi li da de po lí ti ca de ne go ci a ção en tre as
duas Ca sas, o ide al se ria que ocor res se uma CPI.
Mas só va mos po der ter uma de li be ra ção a par tir do
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re sul ta do das con ver sas, que sa be mos que es tão
acon te cen do en tre os pre si den tes das duas Ca sas.

De qual quer for ma, se hou ver al gum im pe di-
men to por con ta da ques tão nu mé ri ca dos re que ri-
men tos do Se na do e da Câ ma ra, pos te ri or men te po -
de re mos fa zer a ade qua ção.

Eram es sas as ques tões de que eu que ria tra tar,
mas gos ta ria mu i to que me fos se in for ma do o cri té rio
usa do para a le i tu ra dos re que ri men tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, se rei mu i to bre ve. Enten do que é mais do
que na tu ral a for ma como as Li de ran ças dos di ver sos
Par ti dos que ocu pam a re pre sen ta ção po lí ti ca no Se -
na do Fe de ral es tão agin do, di an te de en ten di men to e
em co mu nhão, com re la ção à nos sa res pon sa bi li da-
de no tra ta men to da ma té ria CPI do Ba nes ta do, eva -
são de di nhe i ro, um dos gra ves es cân da los da Re pú-
bli ca.

O in te res se pú bli co diz que a res pon sa bi li da de
po lí ti ca deve se guir no ca mi nho que nós, Lí de res,
ado ta mos na re u nião de hoje pe ran te a Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral.

A úni ca pon de ra ção que faço a V. Exª é que pro -
cu ro tra tar como sa gra da a au to ri da de da Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral e que en ten do o ri gor que deve ter 
essa Pre si dên cia no cul ti vo e na con du ção dos seus
ri tos fun ci o na is. Enten do que qual quer ma té ria no ple -
ná rio, na Se cre ta ria-Ge ral ou em qual quer Co mis são
deve se guir uma or dem de che ga da, sal vo por ra zões
mu i to ex plí ci tas.

Fa ria um ape lo a V. Exª para que não per mi tis se
esse tipo de ati tu de por par te da Mesa do Se na do Fe -
de ral. No cam po das idéi as, não exis tem pais; exis tem
pa dri nhos. Isso não me in co mo da em ab so lu ta men te
nada. Não me in te res sa se o au tor da ma té ria é o Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros ou a Se na do ra Ide li Sal -
vat ti. Isso não nos in te res sa no cam po par ti dá rio ou
da au to ria, mas nos in te res sa no cam po da res pon sa-
bi li da de fun ci o nal que tem a Mesa ao tra tar esse tipo
de ma té ria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a v. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.

Se na do res, gos ta ria de me re por tar ao apar te que fiz, 
há mais ou me nos duas se ma nas, ao pro nun ci a men-
to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros nes te ple ná rio,
quan do to mou co nhe ci men to de que, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, ha via-se ins ta la do uma Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to para in ves ti gar a ques tão Ba nes-
ta do.

O Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, com mu i ta
pro pri e da de, apre sen ta va, na que le mo men to, um
ape lo aos Lí de res de to dos os Par ti dos na Casa –
que, por con sen so, es ta be le ce ram um en ten di men to
de so bres ta men to da ins ta la ção de uma CPI, pro du to
de re que ri men to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
que cor ria em pa ra le lo ao re que ri men to as se me lha do
da Se na do ra Ide li Sal vat ti – no sen ti do de que, em
fun ção dos ar gu men tos que vou apre sen tar, re vis sem
a sua po si ção.

O con sen so dos Lí de res de to dos os Par ti dos,
sem ex ce ção, foi es ta be le ci do em fun ção de duas
pre mis sas. A pri me i ra de las era a de que o Go ver no,
por meio dos ór gãos pró pri os, seja a Po lí cia Fe de ral,
seja o Mi nis té rio Pú bli co, es ta va vi va men te em pe nha-
do, com to dos os ins tru men tos à sua dis po si ção, num
es pa ço de tem po cur to – su pu nha-se de dois me ses
–, a con clu ir as in ves ti ga ções que se en con tra vam em 
cur so a res pe i to da eva são de di vi sas por agên cia do
Ba nes ta do em Foz do Igua çu. Isso nos dava tran qüi li-
da de.

Ha via mais um fato: a ten são nas re la ções en tre
par ti dos po lí ti cos, de cor ren te das in ves ti ga ções que
po de ri am se pro ces sar de vi do à CPI. Essa ten são
pro vo ca ria, se gu ra men te, per da de diá lo go en tre os
par ti dos po lí ti cos em pe nha dos na dis cus são das pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção re fe ren tes à re for-
ma tri bu tá ria e à re for ma da pre vi dên cia.

No apar te que fiz ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, de i xei mu i to cla ro que o con sen so das Li de-
ran ças ti nha se es ta be le ci do de vi do ao com pro mis so
do Go ver no de co lo car a Po lí cia Fe de ral, o Mi nis té rio
Pú bli co e me i os lo gís ti cos e fi nan ce i ros à dis po si ção
das in ves ti ga ções, para que, no me nor es pa ço de
tem po pos sí vel, o País co nhe ces se as con clu sões
das in ves ti ga ções, fe i tas por pro fis si o na is.

O se gun do pon to era evi tar re la ções ten sas en -
tre par ti dos po lí ti cos no mo men to em que o diá lo go se 
im pu nha para a dis cus são das re for mas. E eu di zia
que, ins ta la da a CPI da Câ ma ra, não te ria mais sen ti-
do evi tar o es ta be le ci men to de in de se já ve is ten sões,
com a ins ta la ção da CPI do Se na do, e que esse ar gu-
men to já não mais exis tia. E, em não exis tin do esse
ar gu men to, eu iria le var à con sul ta de mi nha Ban ca da
essa po si ção nova e iria sus ci tar uma re u nião de Lí -
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de res, para que, em fun ção do fato novo da ins ta la ção
da CPI da Câ ma ra, o Se na do pu des se se re po si ci o-
nar com lu ci dez e equi lí brio, à luz do in te res se na ci o-
nal, que quer ver esse as sun to es cla re ci do, o que é
tam bém o in te res se do PFL.

O tem po pas sou, e nada acon te ceu. Fi ca mos no 
aguar do até que a Câ ma ra dos De pu ta dos de fi ni ti va-
men te de ci diu ins ta lar a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, e o PFL, há vá ri os dias, in di cou os seus
mem bros. É ver da de que a Câ ma ra es ta va cal ca da
num re que ri men to que con ti nha mu i tas fa lhas pro ces-
su a is e re gi men ta is, mas, po li ti ca men te, aque la Casa
de ci diu ins ta lar a CPI.

A po si ção do PFL – e já me en ten di com as Li de-
ran ças par ti dá ri as e com com pa nhe i ros do meu Par ti-
do –, sem som bra de dú vi da e sem des te mor, é pela
ins ta la ção da CPI no Se na do, aten den do ao re que ri-
men to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. Isso foi de -
ci di do até por que in si nu a ções mal do sas en vol ve ram
o nome do Pre si den te do meu Par ti do, Jor ge Bor nha-
u sen, que de se ja que essa CPI seja efe ti va men te ins -
ta la da, para que pos sa de por em pri me i ro lu gar e es -
cla re cer a ver da de, para que não pa i rem dú vi das so -
bre S. Exª. Essa é a po si ção do Par ti do, e es ta mos ab -
so lu ta men te se gu ros dela. Pela po si ção dos in te gran-
tes do Par ti do da Fren te Li be ral, a CPI do Se na do se
ins ta la rá de ime di a to.

No en tan to, que ro fa zer um aden do. Hoje, pela
ma nhã, ocor reu uma re u nião de Li de ran ças no Se na-
do, quan do foi sus ci ta da a even tu a li da de de uma CPI
Mis ta, o que, en tre idas e vin das, fi cou sem de fi ni ção.
A de fi ni ção do PFL é a de que a CPI do Se na do, pro -
pos ta pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, seja ins -
ta la da de ime di a to, para que o Se na do cum pra a sua
obri ga ção. Se, no en tan to, com o des do brar dos fa tos,
as Li de ran ças na Câ ma ra e no Se na do vi e rem a en -
ten der, por con sen so, ser mais re co men dá vel ao in te-
res se na ci o nal o es ta be le ci men to de uma CPI Mis ta,
não nos fur ta re mos ao diá lo go.

Qu e ro, no en tan to, es cla re cer que a po si ção to -
ma da de fi ni ti va men te pelo PFL é a de que a CPI do
Se na do, para in ves ti gar a ques tão Ba nes ta do em Foz
de Igua çu, seja ins ta la da já.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa pres ta os se guin tes es cla re ci men tos.

Antes de res pon der à ques tão de or dem da Se -
na do ra Ide li Sal vat ti e à in ter ven ção, pela or dem, do
Lí der Tião Vi a na, que ro di zer que, a ri gor, esse as sun-
to foi tra zi do à Mesa pela pri me i ra vez com o re que ri-
men to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. No en tan-

to, de po is de ter dado en tra da na Mesa e de ter ha vi do
uma re u nião de Li de ran ça, as as si na tu ras fo ram re ti-
ra das, e o re que ri men to de i xou de ser lido.

A Mesa de ci de e anun cia que a nu me ra ção
dada aos re que ri men tos li dos, na data de hoje, é, em
pri me i ro lu gar, da Se na do ra Ide li Sal vat ti e, em se-
gun do lu gar, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, o
que não muda nada, por que na ver da de, ca be rá à Co -
mis são de ci dir com re la ção ao as sun to fu são.

Por isso, Se na dor Tião Vi a na, res pon den do a V.
Exª, peço que com pre en da que a Mesa não te ria ou -
tra ati tu de a não ser res pe i tar a or dem de che ga da
dos re que ri men tos. A le i tu ra deu-se ape nas pela co lo-
ca ção de vá ri os ou tros re que ri men tos so bre a mesa.
O Se na dor Ro meu Tuma não teve a me nor in ten ção
de ti rar a pri ma zia de che ga da da nu me ra ção, que, na 
re a li da de, na data de hoje, foi da Se na do ra Ide li Sal -
vat ti. So bre isso, não res ta dú vi da al gu ma.

Um ou tro pe di do de es cla re ci men to foi di ri gi do à 
Mesa com re la ção a CPMI. Esses re que ri men tos que
che ga ram à Mesa hoje têm por ob je ti vo a ins ta la ção
de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to no âm bi-
to do Se na do. Po rém, se de ci di rem os Srs. Lí de res
por uma co mis são par la men tar mis ta, no vas as si na-
tu ras de ve rão ser co lhi das e novo re que ri men to de ve-
rá ser apre sen ta do à Mesa do Con gres so Na ci o nal.
Tra ta-se de uma ma té ria di ver sa da que foi apre sen ta-
da. Por tan to, de ci di da a ques tão de or dem, sa ben do a 
no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti que o re que ri men to dela 
to mou a nu me ra ção pri me i ra, no in gres so des ses do -
cu men tos na data de hoje na Mesa, dou a pa la vra,
pela or dem, ao Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, lem bran-
do que essa é uma ques tão de ci di da.

Antes, po rém, gos ta ria de lem brar aos Srs. Lí de-
res, ape nas para que não se dê o des cum pri men to do 
nos so Re gi men to, que já foi lido e apro va do um re-
que ri men to de voto de pe sar e le van ta men to da ses -
são em vir tu de do fa le ci men to do Sr. De pu ta do Mo i-
sés Lip nik. Por tan to, a ri gor, a ses são já de ve ria ter
sido le van ta da, mas, de qual quer for ma, não de i xa rei
de ou vir os Lí de res que se ins cre ve ram, Se na do res
Arthur Vir gí lio, Alo i zio Mer ca dan te e a Se na do ra He -
lo í sa He le na.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o fun da men tal mes mo para o PSDB
é que se ins ta le a CPI. A pre fe rên cia do Par ti do é pelo
fun ci o na men to de uma CPI pró pria do Se na do, sem
pre ju í zo da que pos sa vir a fun ci o nar ou co me ce a
fun ci o nar ime di a ta men te na Câ ma ra. Te mos exem plo
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po si ti vo. Lon ge de ter mos vis to, no caso do fu te bol,
con cor rên cia e exi bi ci o nis mo, ter mi na mos ven do que
uma emu la ção po si ti va, afir ma ti va, apon tou boas so -
lu ções para o es por te mais po pu lar des te País. Por -
tan to, nada con tra se ter uma CPI lá e ou tra aqui. 

Por ou tro lado, so mos con tra o adi a men to por
mais um mi nu to que seja des sa dis cus são. O PSDB já 
tem os no mes que com po ri am ou com po rão a CPI do
Se na do: Se na do res Ante ro Paes de Bar ros e Sér gio
Gu er ra, como ti tu la res, e Se na do res Re gi nal do Du ar-
te e Le o nel Pa van, como su plen tes. Se o en ten di men-
to dos Lí de res for no sen ti do de uma CPI mis ta, o
PSDB par ti ci pa rá da mes ma ma ne i ra, com a mes ma
von ta de de in ves ti gar, com o mes mo sen so de jus ti ça.

Mas o fato, Sr. Pre si den te, é que or dem de che -
ga da de do cu men to é ir re le van te para nós. A esta al -
tu ra, se a CPI é mis ta ou não, não é o mais im por tan-
te; o im por tan te é que ela exis ta, por que fa tos cons -
tran ge do res es tão se pas san do e atin gin do de ma ne i-
ra do lo sa a hon ra do meu Par ti do. A con ta de tu ca no – 
já vi pu bli ca ções re fe rin do-se à con ta tu ca na – é uma
su ti le za, mas uma su ti le za in ju ri o sa. Sem pre dis se
que um tu ca no te ria que ser, ao mes mo tem po, es tú-
pi do e cor rup to para ter uma con ta com esse nome.
Se ria algo pa re ci do a even tu al men te al guém que por-
ven tu ra fos se cor rup to no PT – e es pe ro que não haja
pes so as cor rup tas no PT – no me ar sua con ta como
me ta lúr gi ca ou a con ta da es tre la. Ou um cor rup to do
PCdoB – e sei que não deve ha ver tam bém – dar à
sua con ta o nome de guer ri lha do Ara gua ia, ou co i sa
pa re ci da. Ou seja, isso não leva a que se co lo que sob
sus pe i ção um Par ti do que tem o pas sa do do PSDB e
tem o seu fu tu ro a cons tru ir.

Da mes ma ma ne i ra, li, on tem, num jor nal de
Ma na us – não vi na gran de im pren sa, mas sim num
jor nal de Ma na us –, em pri me i ra pá gi na, uma man-
che te re fe rin do-se a uma pes soa lo cal en vol vi da su -
pos ta men te nes se caso Ba nes ta do. E o sub tí tu lo di zia
que o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, fi gu ra em quem to -
dos con fi a mos, fi gu ra que ha ve rá de mos trar a sua se -
ri e da de, com toda a tran qüi li da de nes se epi só dio, es -
ta ria en vol vi do em algo pa re ci do com US$5 bi lhões.
Por tan to, che gou-se a um pon to em que é ne ces sá rio
ins ta lar-se uma CPI mes mo, para que sa i ba mos se se 
tra ta de um aler ta do Sr. Luís Fran cis co ou se é mais
um exa ge ro seu; se o de le ga do da Po lí cia Fe de ral é
um be ne mé ri to ou um fa las trão pe ri go so para to dos
nós e, por tan to, de ve rá per der o car go.

Te mos, por tan to, que ins ta lar a CPI. 
E digo mais, Sr. Pre si den te, nós ima gi na mos

que aque le ges to to ma do pe los Lí de res, em re u nião
re cen te, op tan do por uma agen da po si ti va, foi su pe ra-

do pela ati tu de da Câ ma ra, e o Se na do não ti nha
mes mo ou tra al ter na ti va a não ser to mar a ati tu de que 
ago ra está to man do. Assim, a in ves ti ga ção vai ser fe i-
ta, ima gi no eu, com se re ni da de. Os cul pa dos de vem
ser apon ta dos e os ino cen tes de vem ser exi bi dos
tam bém. Nós de ve mos, so bre tu do, bus car os fa tos e
pro cu rar fa zer tudo isso sem in va li dar – este é o aler ta
de fun do que que ro fa zer – um ins tru men to que não é
para la va gem de di nhe i ro, que são as cha ma das con -
tas CC-5, ins tru men to de que se vale o sis te ma ca pi-
ta lis ta para fa zer cir cu lar com mais ve lo ci da de os ca -
pi ta is. Sem pre se sou be de pes so as que des vi a vam
di nhe i ro pú bli co para pa ra í sos fis ca is, para a Su í ça, e
não ha via con tas CC-5 em tem pos ime mo ri a is. Exis -
tem con tas CC-5 hoje e seu ob je ti vo – é bom que o
Bra sil te nha isto com mu i ta tran qüi li da de na ca be ça –
é evi tar la va gem de di nhe i ro. Fra u de nas con tas CC-5
é o que va mos in ves ti gar para sa ber até que pon to
acon te ceu ou não no caso do Ba nes ta do. Mas pre ci-
sa mos tam bém ter a ca pa ci da de de dis cer nir en tre
quem usou com se ri e da de e quem usou com dolo;
quem usou com ape go à lei e quem usou para fra u dar
o es pí ri to de um bom ins ti tu to, que são as con tas
CC-5.

Por tan to, toda CPI ter mi na com êxi to ou ter mi na
com fra cas so. Essa ha ve rá de ter êxi to, por que ha ve rá
de bus car a ver da de, doa a quem doer. Que se apon -
tem os ino cen tes e se pu nam os cul pa dos, para que
este Bra sil con so li de a de mo cra cia e con so li de, so-
bre tu do, o seu sen so de jus ti ça, que, mu i tas ve zes, é
o de con de nar e, ou tras ve zes, o de ab sol ver. Mas, so -
bre tu do, que se faça a CPI. A pre fe rên cia do PSDB
não é pela CPI mis ta, mas sim pela do Se na do. Que
se faça CPI em am bas as Ca sas, mas que não se de -
lon gue mais com essa his tó ria de quem en trou pri me-
i ro com o re que ri men to. Que se ins ta lem os tra ba lhos
ime di a ta men te, para que a ver da de co me ce a ser
bus ca da e pos sa vir à tona na sua ple ni tu de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa apro ve i ta para es cla re cer à Casa que,
de acor do com o Re gi men to, a ses são do Ple ná rio
será le van ta da, mas as re u niões das Co mis sões po -
de rão pros se guir, de acor do com os seus Pre si den-
tes. So bre isso, opor tu na men te, da rei a pa la vra ao
Se na dor Tas so Je re is sa ti, que pre ten de fa zer um co -
mu ni ca do à Casa. 

E eu pe di ria aos Srs. Lí de res que, ten do sido vo -
ta do o re que ri men to de le van ta men to da ses são, con -
for me de ter mi na o Re gi men to, e in clu si ve em me mó-
ria do no bre De pu ta do Mo i sés Lip nik, pu dés se mos
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en cer rar a ses são, para que não des cum prís se mos o
Re gi men to numa ques tão tão im por tan te para a fa mí-
lia do De pu ta do e tão cla ra no Re gi men to, a par tir do
mo men to da vo ta ção de um re que ri men to nes se sen -
ti do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Lí der Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Lí der Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de re me mo-
rar todo esse epi só dio que diz res pe i to às con tas
CC-5 na re gião de Foz do Igua çu. Cin co ban cos ope -
ra vam na que la re gião e a mo vi men ta ção ban cá ria
sob sus pe i ção tem ori gem no ano de 1996, por tan to,
há sete anos. O novo Go ver no do Pre si den te Lula
mon tou uma for ça-ta re fa in te gran do o Mi nis té rio Pú -
bli co Fe de ral e o do Pa ra ná, a Po lí cia Fe de ral, o Ban -
co Cen tral, a Re ce i ta Fe de ral e a Ope ra ção Ma cu co
para in ves ti gar com ri gor to dos os in dí ci os de fra u de,
des vio de re cur sos ilí ci tos que en vol vi am es sas ope -
ra ções.

Qu e ro re gis trar que, des de 1992, te mos li ber da-
de de mo vi men to de ca pi tal no Bra sil, e o ins tru men to
fun da men tal é a con ta CC-5. Para re lem brar mos: em
ape nas um mês, em se tem bro de 1998, sa í ram do
Bra sil US$21 bi lhões, em fun ção da ex pec ta ti va de
des va lo ri za ção da mo e da e do ata que es pe cu la ti vo,
que de fato vi ria a ocor rer no dia 2 de ja ne i ro de 1999.
Por tan to, essa mo vi men ta ção de ca pi tal, em si, não é
ne ces sa ri a men te um ilí ci to, mu i to me nos um cri me,
na me di da em que há uma es tru tu ra le gal que per mi te
a li ber da de de ca pi tal fi nan ce i ro, o mo vi men to de ca -
pi ta is.

Em Foz do Igua çu, pode ha ver uma con cen tra-
ção mu i to aci ma da mé dia na ci o nal de ilí ci tos. Essas
in for ma ções não são de hoje, já vêm de al gum tem po.
A mo vi men ta ção ban cá ria na que la re gião, nes sas
cin co agên ci as, mon ta a cer ca de US$30 bi lhões nes -
se pe río do. Den tro des sa mo vi men ta ção ban cá ria,
exis tem em pre sas, pes so as ju rí di cas, co mer ci an tes,
in ves ti do res es tran ge i ros e cri mes pra ti ca dos, aco-
ber ta dos nes sas ope ra ções, que fa zem par te do rol
de eva são de di vi sas.

O que vi nha sen do fe i to por essa for ça-ta re fa
era iden ti fi car os in dí ci os de ilí ci tos que en vol vi am es -
sas ope ra ções. De fato, in dí ci os de nar co trá fi co, de
con tra ban do, de cor rup ção fo ram iden ti fi ca dos e vi-
nham sen do in ves ti ga dos com mu i to ri gor a par tir, in -

clu si ve, de uma for ça-ta re fa que es ta va nos Esta dos
Uni dos.

Ti ve mos, nes ses úl ti mos dias, al gu mas di fi cul-
da des. Pri me i ro, uma crí ti ca do Mi nis té rio Pú bli co, fe i-
ta pe los três Pro cu ra do res, ao de le ga do que co or de-
na va essa ope ra ção, pe din do a sua subs ti tu i ção, e,
so bre tu do, uma do cu men ta ção en ca mi nha da pelo
Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos Uni dos, pela Jus ti ça
ame ri ca na, exi gin do, por par te do Bra sil, a jus ti fi ca ti va
para a que bra de si gi lo ban cá rio e fis cal, por que as
leis ame ri ca nas são bas tan te rí gi das. Na que le país, a
que bra do si gi lo ban cá rio só é pos sí vel quan do en vol-
ve ter ro ris mo, nar co trá fi co e cor rup ção com di nhe i ro
pú bli co.

Este fato di fi cul ta a ve lo ci da de das in ves ti ga-
ções. Exi ge uma re pac tu a ção do Di re i to Inter na ci o nal
e a re or ga ni za ção des sa for ça-ta re fa, fe i ta sob a co or-
de na ção do Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, do Cor -
re ge dor Wal dir Pi res, do novo Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, Cláu dio Fon tel les, para dar pros se gui-
men to às in ves ti ga ções.

Di an te des se epi só dio, uma CPI aju da a ace le-
rar o pro ces so in ves ti ga tó rio por que per mi te a que bra
do si gi lo ban cá rio e fis cal com mais agi li da de, su pe-
ran do os obs tá cu los que as au to ri da des ame ri ca nas
co lo ca ram para con ti nu i da de da in ves ti ga ção.

É mu i to im por tan te que a in ves ti ga ção seja fe i ta
lá, que não se res trin ja aos do cu men tos que já es tão
de pos se da Po lí cia Fe de ral e do Mi nis té rio Pú bli co.
Tra ta-se de um vo lu me mu i to gran de de do cu men tos.
Toda a aná li se dos in dí ci os já foi fe i ta. Mas te mos que
dar pros se gui men to, ten tar che gar à ori gem e ao des -
ti no do di nhe i ro, para que, di an te da cor rup ção, dos ilí -
ci tos, do nar co trá fi co, pos sa mos re pa tri ar es ses re-
cur sos e tra zê-los de vol ta para o Bra sil, po den do blo -
queá-los.

Por isso o si gi lo era uma con di ção im por tan te e
uma exi gên cia in te li gen te da in ves ti ga ção, que está
pre ju di ca da pe los fa tos re cen tes.

Di an te de tudo isso, con si de ro cor re ta a de ci são
do Co lé gio de Lí de res do Se na do, de ins ta u rar a CPI,
que ha via sido, des de mar ço, so li ci ta da pela Se na do-
ra Ide li Sal vat ti e de po is pelo Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros. Os dois apre sen ta ram pe di do de CPI no Se -
na do. Na Câ ma ra esse pe di do foi fe i to no fi nal de fe ve-
re i ro. Ago ra, há a se guin te pos si bi li da de: li dos os dois
re que ri men tos, há um acor do de to dos os Lí de res de
in di car ain da hoje os mem bros, e po de mos ins ta lar
em no má xi mo qua ren ta e oito ho ras a CPI no Se na-
do. Na Câ ma ra ocor re o mes mo: to dos os Lí de res já
in di ca ram os mem bros, ha ven do, por tan to, con di ções
de ins ta lar a CPI na Câ ma ra.
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No en tan to, a ex pe riên cia da CPI do Col lor, da
CPI do Orça men to de mons trou no pas sa do que uma
CPI Mis ta tem mais efi ciên cia, mais ra ci o na li da de,
eco no mi za re cur sos e agi li za os pro ce di men tos. Em
fun ção dis so, os Lí de res da Câ ma ra e os Lí de res do
Se na do, re u ni dos, ma jo ri ta ri a men te, che ga ram à
aná li se – os Pre si den tes José Sar ney e João Pa u lo
co or de na ram es ses en ten di men tos – da pos si bi li da-
de de uma CPI Mis ta.

Às 15h30, ha ve rá uma re u nião na Câ ma ra, em
que es pe ra mos dis cu tir um re que ri men to, que já está
pron to, para a CPI Mis ta. Te ría mos que re co lher, ain -
da hoje, 27 as si na tu ras no Se na do e as cor res pon-
den tes, na Câ ma ra, para, ama nhã cedo, sob a Pre si-
dên cia do Pre si den te José Sar ney, ter mos uma re u-
nião do Con gres so Na ci o nal, às 9h, para a ins ta la ção,
li dos os re que ri men tos, da CPI Mis ta, com 12 mem -
bros do Se na do, 12 mem bros da Câ ma ra, mais os su -
plen tes. Com isso, de mons tra ría mos uma es tru tu ra
com ple men tar a todo o es for ço, em pe nho e efi ciên cia
que o Go ver no vem fa zen do nas in ves ti ga ções des se
caso.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, a Casa já apro vou a sus pen são
da ses são, por tan to, não po de mos pros se guir. A
Casa vo tou a sus pen são da ses são, con for me o Re gi-
men to, em face do fa le ci men to do De pu ta do Mo i sés
Lip nik. Esta mos pros se guin do e bur lan do uma de ci-
são do pró prio Ple ná rio da Casa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Per fe i to, Sr. Pre si den te, mas como se tra ta de
ma té ria ex tre ma men te re le van te e de ur gên cia, já que 
aca ba ram de ser li dos os pe di dos de aber tu ra de CPI, 
te mos que in for mar os Se na do res das de ci sões, para
co le ta de as si na tu ras, a fim de po der mos ins ta lar a
CPI Mis ta ama nhã cedo. Por isso, era ab so lu ta men te
fun da men tal dar es sas in for ma ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te não será pos sí vel, por que te nho que cum prir o
Re gi men to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Foi fe i to o in for me da ne ces si da de e da ur gên-
cia de ins ta la ção de uma CPI Mis ta para apu rar todo
esse epi só dio.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Alo i zio Mer -
ca dan te, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Agra de ço a V.
Exª, Sr. Pre si den te, sei que V. Exª e o Se na dor Edu ar-
do Si que i ra Cam pos es ta vam ten tan do con du zir a
ses são à luz do Re gi men to, mas, in fe liz men te, di an te
da in sis tên cia de al guns em fa lar, eu tam bém me sin to
no di re i to de fa lar.

Qu e ro que fi que re gis tra do em Ata que os Lí de-
res que fi ze ram acor do para não abrir a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to não con se gui ram se ex pli-
car à so ci e da de. Até por que, como to dos sa bem, Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to tem po der de in ves-
ti ga ção pró pria das au to ri da des ju di ci a is e tem me ca-
nis mos que po dem apro fun dar as in ves ti ga ções. Efe -
ti va men te os Lí de res não ex pli ca ram por que não ins -
ta la ram a CPI há 15 dias e pas sam a ins ta lá-la ago ra,
de po is que a Câ ma ra abriu. Isso de mons tra com cla -
re za a ne ces si da de de apro fun da men to das in ves ti-
ga ções, para que pos sa mos, de fato, des ven dar os
mis té ri os su jos de uma ope ra ção como essa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a po si ção de V. Exª e a ques tão de or dem de
V. Exª.

Qu e ro sus pen der a ses são, de acor do com a vo -
ta ção do Ple ná rio.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Peço
a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É so bre a
ses são, Se na dor?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª. Se não for uma
ques tão de or dem, in fe liz men te peço a V. Exª co la bo-
ra ção.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vou
co la bo rar. É mu i to rá pi do. Eu até dis se ao Se na dor
que pre si dia a ses são an te ri or men te que a me lhor
ma ne i ra de se ho me na ge ar um Par la men tar que fa le-
ce é con ti nu ar tra ba lhan do, por que essa era a ati vi da-
de dele.
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Esse é um mo men to cru ci al para a Na ção,
quan do es ta mos dis cu tin do um dos pro ble mas mais
gra ves para a so ci e da de bra si le i ra.

Gos ta ria de lem brar que a CPI do Nar co trá fi co
que brou par te sig ni fi ca ti va da CC-5, e nós co nhe ce-
mos o con te ú do de las. A pri me i ra ati tu de deve ser pe -
dir ao Pre si den te João Pa u lo o de sar qui va men to des -
sas au to ri za ções de que bra de si gi lo para en tre gar a
essa CPI Mis ta que se ins ta la rá. Cer ta men te, os no -
mes ali in clu í dos...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Mag no Mal ta, peço a V. Exª, que sem pre aju dou a
Mesa, que, nes te mo men to, a aju de mais ain da.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, per mi ta-me en cer rar ape nas esta fra se
que co la bo ra rei com V. Exª.

Cer ta men te, os no mes – que nós por uma ques -
tão de éti ca omi ti mos já que o ob je to da nos sa CPI era 
nar co trá fi co e não exa ta men te este – já fo ram re ve la-
dos e da rão uma gran de con tri bu i ção no iní cio des sa
CPI que a so ci e da de bra si le i ra está es pe ran do.

Essa era a mi nha co o pe ra ção.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Tas so Je re is sa ti, de se ja fa zer uma co mu ni ca ção so -
bre o le van ta men to da ses são? Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor) – Obri ga do, Sr. Pre si-
den te.

Em vir tu de do le van ta men to da ses são, que ro
co mu ni car que a re u nião da Sub co mis são de Se gu-
ran ça foi an te ci pa da das 18h30 para as 16h30.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra no mes mo sen ti do do
Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, Pre si den te
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – É ape nas para
co mu ni car que, con for me pro gra ma do e como não
ha ve rá tra ba lho na pró xi ma quin ta-fe i ra, a re u nião da
Co mis são de hoje será às 17h30, para ou vir mos o in -
di ca do para ser Emba i xa dor na Re pú bli ca Tche ca.

Por tan to, a re u nião será às 17h30. Estão to dos avi sa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do. O Ple ná rio toma co nhe ci men to.

Co mu ni co ao Ple ná rio que, por acor do das Li de-
ran ças e por de ci são da Mesa, an te ci pa re mos a re u-
nião or di ná ria de ama nhã das 14h30 para as 10h,
com a mes ma Ordem do Dia da ses são de hoje.

São os se guin tes os itens da pa u ta de hoje que
fi ca ram com sua apre ci a ção adi a da para ama nhã em
vir tu de do le van ta men to da ses são nos ter mos do Re -
que ri men to nº 464 e 465, de 2003.

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 116, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co, do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de 2003, que dis-
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos

– no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do
Cláu dio Ma grão (PPS-SP), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da ma té ria e da Emen da nº 8 e ina de qua-
ção das Emen das nºs 1 a 7 e 9 a 15; quan to ao mé ri to,
fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 15, apre sen ta das pe ran te aque la
Co mis são;

– sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor re vi-
sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de ad mis si bi li da de re le vân cia e ur gên cia, e ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e, quan to
ao mé ri to, pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são, e con trá rio às 
emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.
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2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 19, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria

nº 117, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 19, de 2003, que al te ra a Lei n° 10.420,
de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as (dis -
põe so bre o Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga -
ran tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res vi ti-
ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas re giões que
es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117,
de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Be ne di to Lira (PPB-AL), 1º pro-
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 1 a 13 e 15 a 23 e ina de qua-
ção da Emen da nº 14; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e às Emen das n°s 4, 6, 13 a 23,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re-
ce; e pela re je i ção das Emen das n°s 1 a 3, 5, 7 a 12,
14 a 19, 21 e 22, apre sen ta das pe ran te aque la Co-
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re-
cer an te ri or, com al te ra ções que pro mo ve, e re je i tan-
do par ci al men te a Emen da n° 20.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 20, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria

nº 118, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

 do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 20, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.294,
de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri-
ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros,
be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen-
si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só-
ria nº 118, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Mi guel de Sou za (PL-RO), 1º pro -
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 3 a 13 e pela in ju ri di ci da de
das de nºs 1 e 2; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me -
di da Pro vi só ria e às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos
de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce e pela re -
je i ção das Emen das nºs 1 a 7, 9 a 11 e 13, apre sen ta-
das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re -
for mu lan do seu pa re cer an te ri or, com as al te ra ções
que pro mo ve.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da Pro vi só ria
nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi ten-
ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
José Ro cha (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só-
ria, e con trá rio às emen das apre sen ta das pe ran te
aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor:

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
es tou re ce ben do um ape lo do Lí der José Agri pi no e
tam bém do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães para
an te ci par mos a re u nião para as 16h30. Por tan to, a re -
u nião da Co mis são será às 16h30.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Isso é atri -
bu i ção de V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tião Vi a na para ou tra co mu ni ca ção.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor) – É ape nas para con vi dar a to -
dos os Srs. Se na do res do Blo co de apo io ao Go ver no
para uma re u nião às 17h no ga bi ne te da Li de ran ça.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá, Val mir Ama -
ral, Pa u lo Paim e a Srª Se na do ra Lú cia Vâ nia 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
re gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, sa ú do hoje, des ta tri bu na, o trans cur so de
uma data mu i to gra ta para o meu Esta do: o 132º ani -
ver sá rio de fun da ção da Asso ci a ção Co mer ci al do
Ama zo nas, uma en ti da de mais que cen te ná ria e que,
ao lon go des sa sua tra je tó ria, os ten ta uma no tá vel
ba ga gem de bons ser vi ços pres ta dos ao co mér cio
ama zo nen se.

Di ri gi da hoje pelo em pre sá rio José de Mou ra Te -
i xe i ra Lo pes, a Asso ci a ção Co mer ci al do Ama zo nas
re fle te bem o de sen vol vi men to da eco no mia do Esta -
do, con gre gan do mi lha res de as so ci a dos, aos qua is
sem pre sou be le var apo io e de fen dê-los em suas no -
bres ati vi da des.

Gos ta ria imen sa men te de es tar pre sen te esta no i-
te em Ma na us para par ti ci par das so le ni da des co me-
mo ra ti vas do ani ver sá rio da ACM, no seu au di tó rio José
Co e lho de Mi ran da Leão, à Rua Gu i lher me Mo re i ra.
Infe liz men te, pela in ten sa pa u ta do Se na do Fe de ral,
nes ta fase que an te ce de a vo ta ção das re for mas en ca-
mi nha das pelo Go ver no, não po de rei com par tir com os
ami gos as ale gri as des sa ex pres si va data.

Da qui, no en tan to, for mu lo vo tos de êxi to con ti-
nu a do a essa en ti da de, cum pri men tan do, na opor tu-
ni da de, as pes so as que se rão agra ci a das com a ou -
tor ga da Me da lha do Mé ri to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem re -

gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, re so lu ção da ONU, res pal da da por 148 pa í ses,
pro cla mou 2003 como o Ano Inter na ci o nal da Água
Doce, que tem como ob je ti vo au men tar a cons ciên cia
so bre a im por tân cia da pro te ção e do ge ren ci a men to
da água do pla ne ta.

Este as sun to, Sr. Pre si den te, é da ma i or im por-
tân cia para o nos so País, que, em bo ra ten do em seu
ter ri tó rio ma nan ci a is imen sos de água doce, pre ci sa
ado tar po lí ti cas go ver na men ta is vol ta das para sua
pre ser va ção, sob pena de pa gar mos ca rís si mo pela
de sí dia do des per dí cio que, cer ta men te, com pro me-
te rá o de sen vol vi men to fu tu ro da na ção, nas pró xi mas
dé ca das, e a pró pria so bre vi vên cia das ge ra ções que
nos su ce de rem.

Do pon to de vis ta in ter na ci o nal, a UNESCO, por
meio do Pro gra ma Mun di al para a Ava li a ção dos Re -
cur sos de Água Doce, co or de nou o 3º Fó rum Mun di al
da Água, ocor ri do em mar ço úl ti mo, em Kyo to, Ja pão.
Seu re la tó rio ad ver te para a es cas sez de água no
mun do e para a “inér cia po lí ti ca” dos go ver nos, pois
os ma nan ci a is do pla ne ta es tão sen do re du zi dos pela 
po lu i ção cres cen te e pelo aque ci men to glo bal, o que
di fi cul ta rá o com ba te da fome, que, di fi cil men te, será
er ra di ca da, até 2015, como pre ten dem os ór gãos in -
ter na ci o na is.

Bas ta di zer, Srªs e Srs. Se na do res, que, atu al-
men te, 25mil pes so as mor rem de fome por dia e ou -
tras 815 mi lhões so frem de des nu tri ção. Com a fal ta
d’água, es ses nú me ros pi o ram acen tu a da men te.

Di an te des sa si tu a ção, ater ro ri zan te, sur gem
dois ce ná ri os so bre es cas sez: no pri me i ro, exis tem 2
bi lhões de pes so as sem água, em 48 pa í ses; no se -
gun do, mais pes si mis ta, são 7 bi lhões, em 60 na ções.

A pro je ção da po pu la ção mun di al, para o ano de 
2050, será de 9,3 bi lhões de se res hu ma nos.

O ci ta do re la tó rio – ten do como pano de fun do a
ame a ça de re du ção das re ser vas mun di a is de cer ca
de um ter ço, nos pró xi mos 20 anos – de i xa cla ro que
não ha ve rá água su fi ci en te para a agri cul tu ra, que é a
sua prin ci pal con su mi do ra (a ir ri ga ção cor res pon de a
70% do con su mo).

No ran kin Se gun do o re la tó rio da ONU, o cres ci-
men to po pu la ci o nal, a po lu i ção e as mu dan ças cli má ti-
cas pro vo ca rão a es cas sez nos re ser va tó ri os, pois es -
tas úl ti mas se rão res pon sá ve is por 20% do au men to da
fal ta d’água e as chu vas se rão me nos in ten sas e me nos
fre qüen tes, in clu si ve nas zo nas tro pi ca is e sub tro pi ca-
is.g da UNESCO, en glo ban do 180 pa í ses, so bre a
quan ti da de anu al de água dis po ní vel per ca pi ta, o
Bra sil apa re ce na 25ª po si ção, com 48.314 m³ anu a is
por ha bi tan te. O mais rico é a Gu i a na Fran ce sa, com
812.121 m³, e o mais po bre é o Ku wa it, com 10 m³.

A po si ção bra si le i ra é, por tan to, apa ren te men te con -
for tá vel, por que há mu i ta ofer ta de água, mas sua dis tri bu i-
ção não é ide al, de vi do às dis cre pân ci as re gi o na is.
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No que tan ge à rede de es go to, a si tu a ção é
opos ta, já que ape nas 37,7% dos do mi cí li os es tão li -
ga dos à rede de co le ta. O res to (mais de 60%) é lan -
ça do nos rios e no mar.

É essa po lu i ção e os de je tos in dus tri a is, Sr. Pre -
si den te, que es tão na base da cri se d’água, tan to no
Bra sil, como no res to do mun do. Esti ma-se que haja
12 mil km³ de água con ta mi na da no mun do, quan ti da-
de essa ma i or do que o to tal exis ten te nas dez ma i o-
res ba ci as hi dro grá fi cas do pla ne ta. Se o rit mo de
con ta mi na ção não se al te rar, esse nú me ro pode che -
gar a 18 mil km³, em 2050.

Ima gi nem, Srªs e Srs. Se na do res, que, se gun do
a ONU, um li tro de água po lu í da con ta mi na oito li tros
de água pura.

O pró prio Di re tor-Ge ral da UNESCO, Ko i chi ro
Mat su u ra, afir ma, em tom alar man te: “De to das as cri -
ses so ci a is e na tu ra is que os se res hu ma nos de vem
en fren tar, a dos re cur sos hí dri cos é a que mais afe ta a 
nos sa so bre vi vên cia e a do pla ne ta”.

E mais: vin te dos 180 pa í ses abran gi dos pelo re -
la tó rio, já usam mais de 40% de seus re cur sos hí dri-
cos re no vá ve is, em ir ri ga ção. A si tu a ção é dra má ti ca
no Sul da Ásia, no Ori en te Mé dio e no Nor te da Áfri ca.
Fe liz men te, en tre tan to, a Amé ri ca La ti na, o Les te da
Ásia e a Áfri ca Sub sa a ri a na po de rão, nos pró xi mos
30 anos, ver suas fron te i ras agrí co las ex pan di das e o
com ba te à fome in ten si fi ca do, uma vez que con tam
com boas re ser vas d’água.

A UNESCO, no Bra sil, de sen vol ve co o pe ra ção,
nes se cam po, por meio de acor dos com o po der pú bli-
co e com or ga ni za ções não go ver na men ta is, além da
pu bli ca ção de li vros e ar ti gos so bre o tema.

Por ou tro lado, a Agên cia Na ci o nal de Águas –
ANA é res pon sá vel pela im plan ta ção da Po lí ti ca Na ci-
o nal de Re cur sos Hí dri cos e pelo ge ren ci a men to das
águas, e está fa zen do a sua par te, em bo ra re cen te-
men te cri a da.

Mas não é su fi ci en te, Sr. Pre si den te. É pre ci so
mu i to mais. O aler ta está dado e os go ver nan tes têm
que sair da “inér cia po lí ti ca”, an tes men ci o na da, para
ações efe ti vas e per ma nen tes de com ba te ao des per-
dí cio, aos de je tos in dus tri a is, à po lu i ção, ao des ma ta-
men to e as so re a men to dos nos sos rios, à me lho ria
do sa ne a men to bá si co e ou tras me di das de ca rá ter
pre ven ti vo, en fim, para uma me lhor ges tão da água,
pois se as sim não pro ce de rem nos sos des cen den tes
não ve rão o al vo re cer do pró xi mo sé cu lo.

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

O SR. VALMIR AMARAL  (PMDB – DF. Sem re -
gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a Fi bra – Fe de ra ção das Indús tri as do Dis tri to
Fe de ral, vem, ao lon go dos anos, re a li zan do um tra -
ba lho efe ti va men te re le van te para o de sen vol vi men to
de nos sa re gião. E isso pode ser cons ta ta do pela
cres cen te ar ti cu la ção que os di ri gen tes e in te gran tes
da en ti da de efe tu am não ape nas nos âm bi tos lo cal e
na ci o nal, mas igual men te com vis tas à pa u la ti na con -
quis ta de mer ca dos es tran ge i ros.

Espe ci al men te quan do o tema ex por ta ção as -
su me, na atu a li da de, pa pel de ci si vo para a eco no mia
na ci o nal, é uma sa tis fa ção para to dos nós – re pre-
sen tan tes po lí ti cos, em pre sá ri os, tra ba lha do res e, en -
fim, toda a co mu ni da de que aqui vive e tra ba lha – ob -
ser var que o Dis tri to Fe de ral vem re gis tran do um
cres ci men to ex cep ci o nal no vo lu me de ven das ao ex -
te ri or. Estu do re cen te ela bo ra do pelo Cen tro Inter na-
ci o nal de Ne gó ci os, da Fi bra, re ve la que as ex por ta-
ções do DF al can ça ram 2,4 mi lhões de dó la res FOB,
no pri me i ro tri mes tre do cor ren te ano.

O nú me ro evi den cia uma ex pan são de 836%,
quan do se faz o con fron to com igual pe río do de 2002,
que re gis trou 258,6 mil dó la res FOB, em ex por ta ções.
É bem ver da de, e deve-se sa li en tar, que do to tal acu -
mu la do no pri me i ro tri mes tre des te ano, 1,6 mi lhão de 
dó la res FOB re fe rem-se a bar ras de ouro, fios, per fis
e bu lhões de uma em pre sa de Mi nas Ge ra is que efe -
tua suas ex por ta ções pelo Dis tri to Fe de ral. Ain da as -
sim, o cres ci men to real nas ex por ta ções do DF evo lu-
iu sen si vel men te, atin gin do um in cre men to ex pres si-
vo de 211% no com pa ra ti vo dos pri me i ros tri mes tres
de 2002 e 2003.

Na pa u ta dis tri tal de ex por ta ções, ga nha des ta-
que o se tor de ves tuá rio, em es pe ci al o seg men to de
moda pra ia, pelo con sór cio Flor Bra sil, com um fa tu ra-
men to de 83,7 mil dó la res FOB. Ou tros itens que me -
re cem re fe rên cia são mi ú dos de aves e bo vi nos, da
em pre sa Só Fran go; aces só ri os para ve í cu los e tra to-
res; e fios ci rúr gi cos fa bri ca dos pela em pre sa lo cal
Me di cal Line. Ba si ca men te a pro du ção lo cal tem al -
can ça do cin co mer ca dos es tran ge i ros: Esta dos Uni -
dos, Itá lia, Pa na má, Hong Kong e Ni gé ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é cer to
que quan do com pa ra mos o vo lu me de ex por ta ções
do Dis tri to Fe de ral com ou tras uni da des da fe de ra-
ção, no ta da men te com os Esta dos das re giões Sul e
Su des te, ain da eue cabe res sal tar é a evo lu ção que
se co me ça a ve rifn con tra mos um nú me ro bas tan te
mo des to. Mas o qi car e a pos si bi li da de con cre ta de
con quis ta de no vos mer ca dos para o es co a men to da
pro du ção que se vai con so li dan do em nos sa re gião.
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E, nes se sen ti do, im põe-se a Fe de ra ção das Indús tri-
as do DF, a nos sa Fi bra, que tem con ce bi do no vas es -
tra té gi as e, com mu i to ar ro jo, tra ta de cri ar as ba ses
ne ces sá ri as para co lo car a ban de i ra do Dis tri to Fe de-
ral em no vos mer ca dos.

E que ro aqui des ta car, Sr. Pre si den te, os ter mos
de par ce ria que es tão sen do fir ma dos com a Câ ma ra
de Co mér cio e Indús tria Íta lo-Bra si le i ra, ob je ti van do, é
cla ro, um dos prin ci pa is mer ca dos con su mi do res da
União Eu ro péia. Há, tam bém, os en ten di men tos com a
Câ ma ra Na ci o nal Bra sil-Ca ri com, via de aces so aos pa -
í ses que con for mam o Mer ca do Co mum do Ca ri be, Ca -
ri com, para as ex por ta ções bra si li en ses. São nada me -
nos do que 15 pa í ses, en tre eles, Gu i a na, Su ri na me, Ja -
ma i ca e Ha i ti, sem con tar ou tras 12 na ções que atu al-
men te fi gu ram como as so ci a das ou ob ser va do ras.

De igual im por tân cia, mas ago ra no âm bi to do
Cone Sul, são as tra ta ti vas re a li za das no mo men to,
pelo Cen tro Inter na ci o nal de Ne gó ci os da Fi bra, com
o Chi le, um dos prin ci pa is mer ca dos con su mi do res
do sub con ti nen te. É nos sa ex pec ta ti va ver pros pe ra-
rem es sas con ver sa ções, para que logo o Chi le se
trans for me em mais um país con su mi dor dos pro du-
tos do Dis tri to Fe de ral.

Enfim, por to das es sas ini ci a ti vas, que ro con gra-
tu lar-me com a Fe de ra ção das Indús tri as do Dis tri to
Fe de ral, na pes soa de seu pre si den te, Antô nio Ro cha
da Sil va, seus de ma is di ri gen tes e afi li a dos, que re a li-
zam um sig ni fi ca ti vo es for ço para ex pan dir nos sos
ho ri zon tes ex por ta do res, o que cer ta men te se re fle ti-
rá em be ne fí ci os para os tra ba lha do res de nos sa
prós pe ra re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem re gis-

tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, na opor tu ni da de em que esta Casa se ma ni fes ta
so bre o sa lá rio mí ni mo do tra ba lha dor bra si le i ro a
par tir de 1º de abril do cor ren te ano, no va lor de
R$240,00, con si de ra mos da ma i or im por tân cia re gis-
trar nos Ana is do Se na do a his tó ri ca de ci são do Sin di-
ca to dos Tra ba lha do res Pú bli cos Fe de ra is do Esta do
do Rio de Ja ne i ro (Sin tra sef).

Este Sin di ca to aca ba de ado tar para os seus
em pre ga dos que ga nham sa lá rio mí ni mo o va lor en -
con tra do pelo DIEESE (De par ta men to Inter sin di cal
de Esta tís ti cas e Estu dos So ci o e co nô mi cos) para o
piso sa la ri al, de R$1.399,10 (um mil, tre zen tos e no -

ven ta e nove re a is e dez cen ta vos) com base não em
abril, mas em fe ve re i ro de 2003.

A im ple men ta ção do sa lá rio mí ni mo com base
nos cál cu los que o DIEESE de sen vol ve ao lon go dos
anos é uma ati tu de so bre tu do co ra jo sa des te Sin di ca-
to. Com essa de ci são a en ti da de aban do na sua po si-
ção me ra men te crí ti ca ou de re i vin di ca ção e pas sa a
pôr em prá ti ca o que sem pre de fen deu.

O Sin tra sef en ten de que não bas ta fi car re i vin di-
can do ape nas do go ver no ou dos pa trões as me lho ri-
as sa la ri a is, mas tam bém dar o exem plo, e de i xar de
pra ti car o que não de se ja para os tra ba lha do res.

Vale des ta car que há mu i tos anos o DIEESE di -
vul ga mês a mês o va lor do sa lá rio mí ni mo ne ces sá rio
para co brir as des pe sas de uma fa mí lia mé dia bra si le-
i ra – ca sal e dois fi lhos – com ali men ta ção, mo ra dia,
edu ca ção, ves tuá rio e la zer.

No en tan to, em toda a his tó ria do DIEESE, ne -
nhum se tor da so ci e da de ou do go ver no ja ma is se
em pe nhou para ado tar o sa lá rio mí ni mo cal cu la do por 
essa res pe i tá vel en ti da de.

Ti ves se qual quer go ver no ado ta do o mí ni mo
cal cu la do pelo DIEESE, quem sabe te ria de sen ca de-
a do no País um ci clo vir tu o so que le vas se à ne ces sá-
ria dis tri bu i ção de ren da que fal ta à so ci e da de bra si le-
i ra para ser uma so ci e da de jus ta.

Espe ra mos que o exem plo do Sin tra sef fru ti fi-
que. Que sua de ci são ve nha a ser imi ta da por ou tras
en ti da des sin di ca is e, quem sabe, por em pre sas e go -
ver nos. Esta re mos as sim con tri bu in do para a cons tru-
ção do País que to dos que re mos, mais jus to, mais fra -
ter no, mais igual.

Mu i to obri ga do,

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re gis tro
ta qui grá fi co.) – Sr. pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho des ta car e re gis trar a im por tân cia do en con tro de 
pre fe i tos e pre fe i tas tu ca nos que se re a li za hoje aqui em 
Bra sí lia. Esse en con tro é um mar co do iní cio de mo bi li-
za ção do PSDB para as ele i ções mu ni ci pa is. É tam bém
uma opor tu ni da de para que o par ti do, seus par la men ta-
res e sua base ana li sem as pro pos tas de re for ma tri bu-
tá ria e pre vi den ciá ria que tra mi tam no Con gres so Na ci-
o nal e co lham su ges tões so bre elas.

“As pes so as vi vem nos mu ni cí pi os” já di zia o sa -
u do so Fran co Mon to ro, como bem lem brou o pre si-
den te do PSDB José Aní bal, em sua men sa gem de
boas-vin das aos pre fe i tos, ve re a do res e re pre sen tan-
tes de di re tó ri os mu ni ci pa is.
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É no mu ni cí pio que va mos en con trar, de for ma
dra má ti ca, os efe i tos do con tin gen ci a men to de gas tos
e dos ju ros al tos; a di fi cul da de de aces so ao cré di to,
que tan to afe ta os pla nos de de sen vol vi men to lo cal.

É em res pe i to ao es for ço das li de ran ças po lí ti-
cas mu ni ci pa is de meu Esta do, Go iás, que não me di-
mos es for ços para man ter in for ma dos to dos os pre fe i-
tos so bre as ques tões que nos in te res sam no dia a
dia. Cito, como exem plos, a sus pen são do re pas se
das emen das apro va das no fi nal do go ver no Fer nan-
do Hen ri que, os cha ma dos res tos a pa gar, e o acom -
pa nha men to das al te ra ções pro pos tas pe las re for-
mas tri bu tá ria e da pre vi dên cia.

Esta mos tam bém re pas san do aos pre fe i tos a
sis te má ti ca de ela bo ra ção de pro je tos jun to aos Mi nis-
té ri os, para fa ci li tar o aces so aos re cur sos fe de ra is, por 
meio de pro gra mas de in te res se dos mu ni cí pi os.

Des sa for ma, es pe ra mos con tri bu ir para a ma -
nu ten ção da mar ca de com pe tên cia ad mi nis tra ti va,
so ci al e po lí ti ca do PSDB. 

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia, na for ma re gi men tal, le van ta rá a ses são pelo
fa le ci men to do Sr. De pu ta do Mo i sés Sra go vicz Lip nik,
a quem o Se na do pres ta a ho me na gem de sua me -
mó ria do que S. Exª pres tou ao Par la men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Lem bro
as Srªs e Srs. Se na do res que cons ta rá da ses são de -
li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho -
ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

Às 11 ho ras

– 1 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 18, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 116, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co, do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de 2003, que dis -
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria nº 116, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos

– no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Cláu -
dio Ma grão (PPS – SP), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e 
ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
ma té ria e da Emen da nº 8 e ina de qua ção das Emen das
nºs 1 a 7 e 9 a 15; quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da
Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são,
que ofe re ce; e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 15,
apre sen ta das pe ran te aque la Co mis são;

– sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor re vi-
sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de ad-
mis si bi li da de re le vân cia e ur gên cia, e ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e, quan to ao mé ri to,
pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do
Pro je to de Lei de Con ver são, e con trá rio às emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.

– 2 – 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
 nº 117, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são nº 19, de 2003, que al te ra a Lei nº 10.420,
de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as (dis -
põe so bre o Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga -
ran tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res vi ti-
ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas re giões que
es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117,
de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Be ne di to Lira (PPB – AL), 1º pro -
nun ci a men to:

pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria e das
Emen das nºs 1 a 13 e 15 a 23 e ina de qua ção da Emen -
da nº 14; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só-
ria e às Emen das nºs 4, 6, 13 a 23, nos ter mos de Pro je to
de Lei de Con ver são que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 3, 5, 7 a 12, 14 a 19, 21 e 22, apre sen-
ta das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re -
for mu lan do seu pa re cer an te ri or, com al te ra ções que
pro mo ve, e re je i tan do par ci al men te a Emen da nº 20.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.
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– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 20, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 118, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são nº 20, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.294,
de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri-
ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros,
be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen-
si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só-
ria nº 118, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Mi guel de Sou za (PL – RO), lº pro -
nun ci a men to:

pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria e
das Emen das nºs 3 a 13 e pela in ju ri di ci da de das de
nºs 1 e 2; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro -
vi só ria e às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos de Pro je-
to de Lei de Con ver são que ofe re ce e pela re je i ção
das Emen das nºs 1 a 7, 9 a 11 e 13, apre sen ta das pe -
ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu-
lan do seu pa re cer an te ri or, com as al te ra ções que
pro mo ve.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

– 4 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da Pro vi só ria
nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi ten-
ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do Pa re cer da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção,

Re la tor: De pu ta do José Ro cha (PFL – BA), pre -
li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, e con trá rio às
emen das apre sen ta das pe ran te aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor:

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 46 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDI–
NÁRIA DE 16-6-03, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com mu i ta
hon ra, con ce do a pa la vra ao ilus tre Pre si den te da
Casa, Se na dor José Sar ney.

S. Exª, de acor do com o Re gi men to, dis põe de
vin te mi nu tos para fa zer uso da pa la vra.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP.Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Se rei
mu i to bre ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro agra de cer ao Se -
na dor Ael ton Fre i tas ter per mu ta do co mi go a sua ins -
cri ção.

Ape nas que ro fa zer um re gis tro, as si na lan do
que es ta mos con cre ti zan do no Ama pá uma gran de
as pi ra ção, que é a cons tru ção da hi dre lé tri ca de San -
to Antô nio, no La ran jal do Jari. A re gião do sul do
Ama pá, o cha ma do Vale do Jari, há mu i to de se ja a
so lu ção de seu pro ble ma de ener gia.

Tive a fe li ci da de de in ter fe rir para que o Pro je to
Jari, fun da do pelo ide a lis mo do em pre sá rio Da ni el
Lud wig, não de sa pa re ces se. Gra ças ao tra ba lho con -
ju ga do de mu i tos, foi pos sí vel sal vá-lo e in te res sar
nele um gru po em pre sa ri al na ci o nal, que pas sou a
ser o con tro la dor do Gru po Jari Ce lu lo se.

Um dos fa to res que di mi nu íam a vi a bi li da de do 
Pro je to Jari, que, du ran te tan to tem po, foi gran de
as pi ra ção da Ama zô nia, foi a fal ta de ener gia, uma
vez que os mo to res que sus ten tam o fun ci o na men-
to da usi na usam como com bus tí vel óleo e le nha, o
que, sem dú vi da, na au sên cia de um con tro le mais
efe ti vo, pode de ri var em gran des da nos ao meio
am bi en te.

Na que la re gião es tão lo ca li za dos dois gran-
des aglo me ra dos ur ba nos, que são as ci da des de
Vi tó ria e de La ran jal do Jari, mu ni cí pi os que gra vi-
tam em tor no des se gran de pro je to, in clu si ve com
áre as de re flo res ta men to que ali fo ram im plan ta-
das. De ve mos res sal tar o que o Pro je to Jari re pre-
sen ta, em ma té ria de pes qui sas agrí co las e ma ne jo
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da flo res ta ama zô ni ca. Ali há um gran de acer vo de
pes qui sas para o co nhe ci men to do que ocor re na
flo res ta ama zô ni ca, pes qui sas que hoje são um pa -
tri mô nio ci en tí fi co do País.

A so lu ção para o for ne ci men to de ener gia a toda 
essa área é a cons tru ção da hi dre lé tri ca de San to
Antô nio, cuja vi a bi li da de fi nan ce i ra até ago ra não ti -
nha sido al can ça da. Há mais de quin ze anos, ha via
sido dada a con ces são para a cons tru ção des sa usi -
na, que, em bo ra pe que na, pode aten der a toda aque -
la re gião. Ago ra, com a par ti ci pa ção da Ele tro nor te,
da Ele tro brás, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e do
BNDES, está sen do pos sí vel a im ple men ta ção da
cons tru ção da usi na.

Se na dor Mão San ta, V. Exª é pi a u i en se e sabe
o quan to nós, do Ma ra nhão e do Pi a uí, na dé ca da
de 60, lu ta mos pela cons tru ção da usi na de Boa
Espe ran ça. Qu an do eu era Go ver na dor da que le
Esta do e Pe trô nio Por tel la Go ver na dor do Pi a uí,
Boa Espe ran ça foi a pri me i ra usi na cons tru í da na -
que la re gião, hoje está in ter li ga da aos sis te mas da
Chesf e de Tu cu ruí.

O BNDES de ve rá fi nan ci ar uma par te dos re cur-
sos e a Ele tro nor te par ti ci pa rá do pro je to como com -
pra do ra da ener gia pro du zi da, para uti li zá-la no sis te-
ma do Ama pá. O res tan te será con su mi do pela fá bri-
ca do Pro je to Jari. 

Por ou tro lado, a Ele tro nor te tem um pro je to de
cons tru ção de uma li nha de trans mis são de San ta na,
que fica jun to à ci da de de Ma ca pá, onde es tão as usi -
nas re ba i xa do ras, até o La ran jal do Jari, o que in te-
gra rá o sis te ma de San to Antô nio com a usi na tér mi ca
de San ta na e a usi na hi dre lé tri ca do Pa re dão, tam-
bém no Ama pá.

Assim, o Esta do do Ama pá, que há dez anos,
quan do ali che guei, vi via em ab so lu to ra ci o na men to e 
com ener gia res tri ta a Ma ca pá e San ta na, já dis põe
de ener gia su fi ci en te para a im plan ta ção de in dús tri as
e as se gu rar, até 2008, a ener gia ne ces sá ria para seu
de sen vol vi men to.

A tudo isso, de ve mos acres cen tar a li nha de
trans mis são que hoje vai até Cal ço e ne. No mo-
men to, está sen do es tu da da não so men te a cons -
tru ção de uma usi na PCH no Oi a po que, como tam -
bém uma li nha de trans mis são de 230 qui lô me tros
para in ter li gá-la ao sis te ma de trans mis são já exis -
ten te até Cal ço e ne. Isso con clu i rá, sem dú vi da, a
co ber tu ra de todo o Esta do do Ama pá em ter mos
de ofer ta de ener gia, o que sig ni fi ca dotá-lo de con -
di ções para mar char rumo a um de sen vol vi men to
ace le ra do.

Qu e ro res sal tar, em nome do povo do Ama pá e
de to dos nós da re pre sen ta ção do Esta do, o apo io
que a Mi nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gia, Srª Dil -
ma Rous seff, vem dan do a es ses pro je tos e, ago ra, o
avan ço que es ta mos ten do na so lu ção do pro ble ma
da Usi na de San to Antô nio, gra ças à com pre en são
das áre as res pon sá ve is pelo for ne ci men to de ener gia
elé tri ca no Bra sil.

Sr. Pre si den te, eram es sas as mi nhas pa la vras.
Fiz uma pe que na re ve rên cia a esta Casa, di vi din do
com os Srs. Se na do res a sa tis fa ção do povo do Ama -
pá por ver en ca mi nha da a so lu ção des se gra ve pro -
ble ma de ener gia no Esta do.

Mu i to obri ga do.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

17-6-2003
ter ça-fe i ra

10h – Se nhor Pa u lo Yo ko ta, as ses sor do De pu ta-
do Del fim Neto PPB-SP

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h20 – Se nhor João Mon te i ro de Bar ros Fi lho,
Pre si den te da TV e Rede Vida

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10h30 – Re u nião de Lí de res
Sala de au to ri da des – Ga bi ne te da Pre si dên cia

11h – Ses são So le ne em ho me na gem “in me mo-
ri am” ao ex-Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Anto-
nio Au re li a no Cha ves de Men don ça

Ple ná rio do Se na do Fe de ral

12h – Se nhor Luis Fer nan do Sil va, Ge ren te de
Esta do de De sen vol vi men to Hu ma no do Ma ra-
nhão

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12h30 – Se nho ra MiIú ViI le la, Pre si den te do Insti -
tu to Bra sil Vo lun tá rio e do Mu seu de Arte Mo der-
na de São Pa u lo

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15h30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

18h – Aber tu ra da Expo si ção “O Ca mi nho do
Olhar”, fo to gra fi as de Eric Gaba

Espa ço do Ser vi dor da Câ ma ra dos De pu ta dos
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Ata da 80ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 18 de ju nho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Ro meu Tuma,
He rá cli to For tes e da Sra. Iris de Ara ú jo

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES:

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re-
pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga-
lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio –
Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral
– De mos te nes Tor res – Edi son Lo bão – Edu ar do
Aze re do – Edu ar do Su plicy – Eu rí pe des Ca mar go – 
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Gil ber to Mes tri nho – Hé -
lio Cos ta – He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li
Sal vat ti – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be-
ri be – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar-
ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha –
Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Mag no Mal ta – Mão
San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su -
as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do
San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – Serys
Slhes sa ren ko – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na – Val -
dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 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 Val dir
Ra upp, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 193/2003, de 13 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, en ca-
mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men-
to nº 231, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

Nº 283/2003, de 11 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 232, de 2003,
do Se na dor Arthur Vir gí lio.

Nº 634/2003, de 13 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do Che fe da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção de Go ver-
no e Ges tão Estra té gi ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri-
men to nº 299, de 2003, do Se na dor José Jor ge.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 114/2003, de 16 do cor ren te, da Mi nis tra de
Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 283, de 2003,
da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

Nº 115/2003, de 16 do cor ren te, da Mi nis tra de
Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 183, de 2003,
do Se na dor José Jor ge.

Nº 116/2003, de 16 do cor ren te, da Mi nis tra de
Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 215, de 2003,
do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Nº 600/2003, de 13 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
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bli ca, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao
Re que ri men to nº 296, de 2003, do Se na dor Arthur
Vir gí lio.

Os Avi sos fo ram en ca mi nha dos, em
có pia, aos Re que ren tes.

Com re fe rên cia ao Re que ri men to nº
183, de 2003, as in for ma ções en con tram-se
à dis po si ção do Re que ren te na Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa.

Os de ma is Re que ri men tos vão ao
Arqui vo.

PARECERES

PARECERES NºS 689 E 690, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
14, de 2003 (nº 6.239/2002, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca que es ta be le ce mul ta em ope-
ra ções de im por ta ção, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

PARECER Nº 689, DE 2003
(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal)

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 14, de
2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de Ori gem), de au -
to ria do Po der Exe cu ti vo, ora sub me ti do à apre ci a ção
des ta Co mis são e, em se gui da, à da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (CAE), es ta be le ce mul ta em
ope ra ções de im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A pro po si ção foi en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em 5 de mar ço de 2002, com a Men sa gem nº
147. Dis tri bu í da, pela or dem, às Co mis sões de Eco -
no mia, Indús tria, Co mér cio e Tu ris mo (CEICT), de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção (CFT) e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção (CCJR), tra mi tou em re gi me de pri o ri-
da de. Em 6 de no vem bro de 2002, foi apro va da pela
una ni mi da de da CEICT; em 27 de mar ço de 2003, o
Ple ná rio aco lheu o Re que ri men to nº 512, de 2003, de
ur gên cia, apre sen ta do pe los lí de res e, em 2 de abril
de 2003, apro vou pa re ce res, em subs ti tu i ção à CFT e
à CCJR, fa vo rá ve is, res pec ti va men te, à ade qua ção fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria e ao mé ri to, e à cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.

Ve ja mos o con te ú do do pro je to.
O art. 1º sub me te ao pa ga men to de mul ta, a ser

re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil (BC), nas im por-

ta ções com De cla ra ção de Impor ta ção (DI), re gis tra-
da no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or (SIS -
CO MEX), o im por ta dor que:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio ou
efe tu ar pa ga men to em re a is sem ob ser vân-
cia dos pra zos e das de ma is con di ções es -
ta be le ci das pelo BC;

II – não efe tu ar o pa ga men to de im por-
ta ção até cen to e oi ten ta dias a par tir do pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para aque le pa ga men to, con for me con sig-
na do na DI ou no Re gis tro de Ope ra ções Fi -
nan ce i ras (ROF), se fi nan ci a das.

O § 1º do art. 1º pre vê a apli ca ção da mul ta,
tam bém, às im por ta ções com DI re gis tra da no Sis-
co mex em data an te ri or à pu bli ca ção da lei em que
se con ver ter o pro je to e com o ven ci men to a par tir
do cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro dia da data da
res pec ti va pu bli ca ção. O § 2º atri bui com pe tên cia ao 
BC para apli car a mul ta de que se tra ta, na for ma,
no pra zo e nas con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a
dez por cen to do va lor equi va len te em re a is da res-
pec ti va im por ta ção. O § 3º dis pen sa de re co lhi men to
os va lo res de mul ta que se jam in fe ri o res a um mil
re a is.

O art. 2º es ti pu la as si tu a ções nas qua is não se
apli ca a mul ta de que tra ta o art. 1º, abar can do as im -
por ta ções, fi nan ci a das ou não, cujo pa ga men to seja
de res pon sa bi li da de da União, dos Esta dos, dos Mu -
ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, suas fun da ções e au tar-
qui as, in clu si ve as im por ta ções efe tu a das em data
an te ri or à pu bli ca ção da fri tu ra lei.

O art. 3º es pe ci fi ca que são res pon sá ve is pelo re -
co lhi men to da mul ta o ban co de ve dor da mo e da es-
tran ge i ra, nas im por ta ções pa gas em mo e da es tran-
ge i ra, o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta dos
para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta ções pa -
gas em re a is, e o im por ta dor, nas de ma is si tu a ções.

O art. 4º fixa re gras de ca rá ter tran si tó rio, a vi go-
rar no pe río do de cen to e oi ten ta dias con ta dos da
data da pu bli ca ção da lei re sul tan te. Nes se pe río do,
para as im por ta ções com DI já re gis tra da no Sis co-
mex e com pra zo de pa ga men to até o dia an te ri or
àque la data, o im por ta dor fi ca rá su je i to ao pa ga men-
to de mul ta diá ria, sob a mo da li da de de en car go fi -
nan ce i ro, a ser re co lhi do ao BC, nos mol des da le gis-
la ção an te ri or. O § 1º enu me ra as si tu a ções em que a
mul ta será co bra da e as res pec ti vas mo da li da des de
cál cu lo, para os pe río dos de in ci dên cia a par tir de 26
se tem bro de 1997. O § 2º de fi ne os cri té ri os para o
cál cu lo das mul tas cujo pe río do de in ci dên cia abran ja
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da tas an te ri o res a 26 de se tem bro de 1997, ou, si mul-
ta ne a men te, da tas an te ri o res e pos te ri o res.

O art. 5º pre co ni za que o Ban co Cen tral ba i xa rá
as nor mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to na lei. 
O art. 6º con tém cláu su la de vi gên cia ime di a ta. O art.
7º re vo ga a Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999,
cuja emen ta é idên ti ca à do PLC sob co men to.

II – Aná li se

A Expo si ção de Mo ti vos (EM) do ti tu lar da pas ta
da Fa zen da, que acom pa nha a men sa gem pre si den-
ci al, con tém um re la to cir cuns tan ci a do das ra zões, de 
or dem eco nô mi ca, que mo ti va ram a ex pe di ção da
Me di da Pro vi só ria (MPV) nº 1.569, de 25 de mar ço de 
1997, a qual, após su ces si vas re e di ções, foi con ver ti-
da na Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999. Aduz,
ain da, ar gu men tos subs tan ci o sos em prol das mo di fi-
ca ções, ora pro pos tas, na sis te má ti ca pu ni ti va es ta-
be le ci da pela ci ta da lei.

A EM lem bra que a nor ma, cuja re vo ga ção é
pro pos ta, su je i tou o im por ta dor bra si le i ro ao pa ga-
men to de mul ta diá ria sob a mo da li da de de en car go
fi nan ce i ro a ser re co lhi do ao BC, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio fora
dos pra zos es ta be le ci dos pelo BC;

II – efe tu ar pa ga men to, em re a is, de
im por ta ção em vir tu de da qual seja de vi do o 
pa ga men to em mo e da es tran ge i ra;

III – efe tu ar pa ga men to, com atra so,
das im por ta ções li cen ci a das para pa ga men-
to em re a is;

IV – não efe tu ar o pa ga men to de im-
por ta ção até cen to e oi ten ta dias após o pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para pa ga men to na DI.

No do cu men to, ob ser va-se que tal me di da teve 
como um de seus ob je ti vos eli mi nar ou re du zir as
as si me tri as das con di ções de com pe ti ção, no mer-
ca do do més ti co, en tre pro du to res na ci o na is e es-
tran ge i ros, de cor ren tes da pos si bi li da de de re a li za-
ção de ar bi tra gem en tre as ta xas de ju ros in ter nas
(al tas) e ex ter nas (ba i xas) pela com pra do ex te ri or
para pa ga men to a pra zo e ven da à vis ta no mer ca do
in ter no, mu i tas ve zes a pre ços ir re a is. Assim, a mul-
ta foi cri a da a tí tu lo de en car go fi nan ce i ro, cuja fór -
mu la re pre sen ta, ao fi nal, por oca sião da co bran ça,
um mon tan te a ser re co lhi do ao Ban co Cen tral do
Bra sil, com pre en den do a re mu ne ra ção que se ria ob -
ti da caso hou ves se apli ca ção dos re a is cor res pon-
den tes no mer ca do fi nan ce i ro des de a data em que
se ve ri fi cou o atra so, de du zi da a cor re ção cam bi al.

A EM jus ti fi ca a pre ten di da in fle xão da le gis la-
ção nos se guin tes ter mos:

Con si de ran do que a me di da foi ado ta-
da no pas sa do den tro de uma con jun tu ra
eco nô mi ca, mas le van do-se em con ta o re -
gi me cam bi al com a flu tu a ção de taxa de
câm bio ado ta do pelo País a par tir de fe ve re-
i ro de 1999, o que, por si só traz con si go o
equi lí brio na va ri a ção de pre ços do mer ca do
ex ter no, tor na-se im pres cin dí vel e con ve ni-
en te pro mo ver ajus tes na for ma de co bran-
ça da re fe ri da mul ta, de modo a com pa ti bi li-
zar a ne ces si da de de se man ter o ins tru-
men to de co bran ça, na bus ca de efe ti vi da de
dos pra zos es ta be le ci dos para as nos sas
im por ta ções e ao mes mo tem po es ta be le cer
va lor de co bran ça com pa tí vel com a re a li da-
de eco nô mi ca do País, in de pen den te men te
de qual quer que seja a sua na tu re za, cir-
cuns tân cia ou con jun tu ra.

Em se gui da, a EM as si na la que, no mo men to da 
edi ção da MPV nº 1.569, de 1997, a re gu la men ta ção
do BC es ta be le ceu a obri ga to ri e da de de con tra ta ção
de câm bio para li qui da ção fu tu ra nas hi pó te ses ali tra -
ta das com an te ri o ri da de de cer ca de 180 dias, pra zo
esse pos te ri or men te re du zi do para cer ca de 90 dias
e, de po is, eli mi na do, pas san do as mer ca do ri as de-
sem ba ra ça das a par tir de 28 de ou tu bro de 1999 a
não se su je i ta rem à obri ga to ri e da de de con tra ta ção
pré via de câm bio. Não obs tan te, a lei não foi re vo ga-
da, per ma ne cen do a pos si bi li da de de apli ca ção da
mul ta nas de ma is hi pó te ses ali pre vis tas.

Des te modo, de acor do com a EM, as exi gên ci-
as de con tra ta ção pré via de câm bio al can ça ram os
ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, sem ex -
ce ção, o que os im pe diu de aten der aos re qui si tos da
re gu la men ta ção cam bi al, por não dis po rem de do ta-
ção or ça men tá ria an te ci pa da, to man do-os alvo de su -
ces si vas co bran ças de mul tas. Como pre vis to na re -
gu la men ta ção da ma té ria, es sas mul tas fo ram le va-
das a dé bi to da con ta Re ser vas Ban cá ri as no ban co
in ter ve ni en te. No caso do se tor pú bli co, tam bém de
acor do com a EM, as ope ra ções têm sido con du zi das
pelo Ban co do Bra sil, que, ago ra, bus ca res sar ci men-
to jun to àque les ór gãos pú bli cos e se re cu sa a fa zer
no vas con tra ta ções de câm bio nas si tu a ções que ain -
da se su je i tam à co bran ça des se en car go.

Di an te da evi dên cia de que a pe na li da de não
de ve ria ter al can ça do as im por ta ções do se tor pú bli-
co, o pro je to ex clui da in ci dên cia de mul ta não só os
pa ga men tos fu tu ros de im por ta ção como tam bém os
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efe tu a dos em data an te ri or à edi ção de nor ma le gal
pro pos ta em que o pa ga dor seja a União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os ou suas fun da ções e au -
tar qui as.

E, co e ren te men te com o pro pó si to de ade quar e 
com pa ti bi li zar a co bran ça da pe na li da de, o pro je to eli -
mi na o cál cu lo va riá vel da mul ta e a sua in ci dên cia a
cada pe río do de 180 dias, es ta be le cen do um va lor
fixo a ser de fi ni do após o pra zo-li mi te pre vis to, li mi tan-
do-o em 10% do mon tan te da im por ta ção em re a is.

Com vis tas a eli mi nar o ônus ad mi nis tra ti vo e os
cus tos que pos sam, ao fi nal do pro ces so de co bran-
ça, re ve lar-se su pe ri o res ao va lor da mul ta a ser re co-
lhi do, a pro po si ção dis pen sa do seu re co lhi men to os
va lo res in fe ri o res a R$1.000,00.

Fi nal men te, com o ob je ti vo de evi tar al te ra ção
abrup ta na for ma de co bran ça da mul ta e per mi tir ao
im por ta dor me lhor ge ren ci a men to de suas ope ra ções
já con tra ta das, in clui-se dis po si ti vo que con ce de pra -
zo adi ci o nal de 180 dias, con ta dos da pu bli ca ção da
lei, du ran te o qual man tém-se a sis te má ti ca an te ri or.

Não há re pa ros a fa zer 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 da pro po si ção em tela.

Se gun do a Cons ti tu i ção, cabe pri va ti va men te à
União le gis lar so bre po lí ti ca de cré di to e câm bio (art.
22, VII), bem as sim ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is
do País e fis ca li zar as ope ra ções de câm bio (art. 21,
VIII). Por ou tro lado, com pe te ao Con gres so Na ci o nal,
a teor do art. 48, XIII, dis por so bre ma té ria fi nan ce i ra,
cam bi al e mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções, sen do a ini ci a ti va de le gis lar so bre o tema
de fe ri da, en tre ou tros, ao Pre si den te da Re pú bli ca
(art. 61).

Suas dis po si ções guar dam con for mi da de com
os dis po si ti vos da Lei Ma i or e com os prin cí pi os dela
de cor ren tes e se har mo ni zam com o or de na men to ju -
rí di co pá trio.

Nos ter mos do art. 103, II, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral (RISF), com pe te à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal emi tir pa re cer
so bre co mér cio ex te ri or. O câm bio é as pec to pri ma ci-
al do co mér cio ex te ri or e da po lí ti ca co mer ci al. Essa
com pe tên cia é cu mu la ti va com a da CAE, como se
de pre en de do art. 99, III, do RISF.

No que per ti ne à téc ni ca de re da ção de leis, a
pro po si ção se afi gu ra con sen tâ nea com as nor mas
de re gên cia da ma té ria, con ti das na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, al te ra da pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001, em es -
pe ci al quan to ao dis pos to nos arts. 12, I, (a al te ra ção

da lei será fe i ta me di an te re pro du ção in te gral em
novo tex to, quan do de tra tar de al te ra ção con si de rá-
vel), 7º, IV (o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli-
na do por mais de uma lei...) e 9º (a cláu su la de re vo-
ga ção de ve rá enu me rar, ex pres sa men te, as leis ou
dis po si ções le ga is re vo ga das). Cha mo a aten ção da
Co mis são Di re to ra a que com pe te ela bo rar a re da ção
fi nal das pro po si ções apro va das pelo Se na do, (RISF,
art. 98, V) para o erro de gra fia do vo ca bu lá rio oc to gé-
si mo, que apa re ce como “oc ta gé si mo” no § lº do art. lº
e nas alí ne as a e b, do in ci so III do § lº do art. 4º.

Qu an to ao mé ri to do PLC nº 14, de 2003, con -
cor da mos com a as ser ti va da sua ilus tre Re la to ra, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, a De pu ta da Yeda Cru si us,
de que o pro je to lida com uma ques tão emi nen te men-
te téc ni ca, re pre sen tan do um ajus te ne ces sá rio nos
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos re la ci o na dos à con tra-
ta ção de câm bio pe los im por ta do res bra si le i ros e, em
con se qüên cia, na sis te má ti ca in tro du zi da em 1997,
na vi gên cia de um re gi me de câm bio ad mi nis tra do.
Com a al te ra ção do re gi me cam bi al (para ou tro de li -
vre flu tu a ção) e com as mu dan ças na con jun tu ra eco -
nô mi ca, as me di das pro pos tas con tri bu em para a
ade qua ção da ro ti na ad mi nis tra ti va de nos so co mér-
cio às par ti cu la ri da des ope ra ci o na is e às exi gên ci as
de ra ci o na li za ção de cus tos do se tor pú bli co.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2003.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2003. – Edu-
ar do Su plicy, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Ro dolp ho Tou ri nho – Tião Vi a na – Anto nio Car -
los Ma ga lhães – Mar co Ma ci el – Pe dro Si mon –
Fá ti ma Cle i de – Jef fer son Pé res – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.

PARECER Nº 690, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 14, de
2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de ori gem), de au -
to ria do Po der Exe cu ti vo, ora sub me ti do à apre ci a ção
des ta Co mis são, es ta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A pro po si ção foi en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em 5 de mar ço de 2002, com a Men sa gem nº
147. Dis tri bu í da, pela or dem, às Co mis sões de Eco -
no mia, Indús tria, Co mér cio e Tu ris mo (CEICT), de Fi -
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nan ças e Tri bu ta ção (CFT) e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção (CCJR), tra mi tou em re gi me de pri o ri-
da de. Em 6 de no vem bro de 2002, foi apro va da pela
una ni mi da de da CEICT; em 27 de mar ço de 2003, o
Ple ná rio aco lheu o Re que ri men to nº 512, de 2003, de
ur gên cia, apre sen ta do pe los lí de res e, em 2 de abril
de 2003, apro vou pa re ce res, em subs ti tu i ção à CFT e
à CCJR, fa vo rá ve is, res pec ti va men te, à ade qua ção fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria e ao mé ri to, e à cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. Em 22 de
maio pró xi mo pas sa do, foi apro va da pela Co mis são
de Re la ções Eco nô mi cos e De fe sa Na ci o nal des ta
Casa.

Re to ma mos, aqui, em pane, o pa re cer da que la
Co mis são, que ana li sou, em pro fun di da de, não só o
mé ri to, como tam bém os as pec tos ju rí di cos do pro je to.

Ve ja mos o seu con te ú do.
O art. 1º sub me te ao pa ga men to de mul ta, a ser

re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil (BC), nas im por-
ta ções com De cla ra ção de Impor ta ção (DI), re gis tra-
da no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or (Sis co-
mex), o im por ta dor que:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio ou
efe tu ar pa ga men to em re a is sem ob ser vân-
cia dos pra zos e das de ma is con di ções es -
ta be le ci das pelo BC;

II – não efe tu ar o pa ga men to de im por-
ta ção até cen to e oi ten ta dias a par tir do pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para aque le pa ga men to, con for me con sig-
na do na DI ou no Re gis tro de Ope ra ções Fi -
nan ce i ras (ROF), se fi nan ci a das.

O § 1º do art. 1º pre vê a apli ca ção da mul ta,
tam bém, às im por ta ções com DI re gis tra da no Sis-
co mex em data an te ri or à pu bli ca ção da lei em que
se con ver ter o pro je to e com o ven ci men to a par tir
do cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro dia da data da
res pec ti va pu bli ca ção. O § 2º atri bui com pe tên cia ao 
BC para apli car a mul ta de que se tra ta, na for ma,
no pra zo e nas con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a
dez por cen to do va lor equi va len te em re a is da res-
pec ti va im por ta ção. O § 3º dis pen sa de re co lhi men to
os va lo res de mul ta que se jam in fe ri o res a um mil
re a is.

O art. 2º es ti pu la as si tu a ções nas qua is não se
apli ca a mul ta de que tra ta o art. 1º, abar can do, en tre
ou tras, as im por ta ções, fi nan ci a das ou não, cujo pa -
ga men to seja de res pon sa bi li da de da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, suas
fun da ções e au tar qui as, in clu si ve as im por ta ções efe -

tu a das em data an te ri or à pu bli ca ção da fri tu ra lei. (in -
ci so VII)

O art. 3º es pe ci fi ca que são res pon sá ve is pelo
re co lhi men to da mul ta o ban co ven de dor da mo e da
es tran ge i ra, nas im por ta ções pa gas em mo e da es-
tran ge i ra, o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta-
dos para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta-
ções pa gas em re a is, e o im por ta dor, nas de ma is si tu-
a ções.

O art. 4º fixa re gras de ca rá ter tran si tó rio, a vi -
go rar no pe río do de cen to e oi ten ta dias con ta dos
da data da pu bli ca ção da lei re sul tan te. Nes se pe -
río do, para as im por ta ções com DI já re gis tra da no
Sis co mex e com pra zo de pa ga men to até o dia an -
te ri or àque la data, o im por ta dor fi ca rá su je i to ao pa -
ga men to de mul ta diá ria, sob a mo da li da de de en -
car go fi nan ce i ro, a ser re co lhi do ao BC, nos mol des
da le gis la ção an te ri or. O § 1º enu me ra a~ si tu a ções
em que a mul ta será co bra da e as res pec ti vas mo -
da li da des de cál cu lo, para os pe río dos de in ci dên-
cia a par tir de 26 se tem bro de 1997. O § 2º de fi ne os 
cri té ri os para o cál cu lo das mul tas cujo pe río do de
in ci dên cia abran ja da tas an te ri o res a 26 de se tem-
bro de 1997, ou, si mul ta ne a men te, da tas an te ri o res
e pos te ri o res.

O art. 5º pre co ni za que o Ban co Cen tral ba i xa rá
as nor mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to na lei. 
O art. 6º con tém cláu su la de vi gên cia ime di a ta. O art.
7º re vo ga a Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999, cuja
emen ta é idên ti ca à do PLC sob co men to.

II – Aná li se

A Expo si ção de Mo ti vos (EM) do ti tu lar da pas ta
da Fa zen da, que acom pa nha a men sa gem pre si den-
ci al, con tém um re la to cir cuns tan ci a do das ra zões, de 
or dem eco nô mi ca, que mo ti va ram a ex pe di ção da
Me di da Pro vi só ria (MPV) nº 1.569, de 25 de mar ço de 
1997, a qual, após su ces si vas re e di ções, foi con ver ti-
da na Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999. Aduz,
ain da, ar gu men tos subs tan ci o sos em prol das mo di fi-
ca ções, ora pro pos tas, na sis te má ti ca pu ni ti va es ta-
be le ci da pela ci ta da lei.

A EM lem bra que a nor ma, cuja re vo ga ção é
pro pos ta, su je i tou o im por ta dor bra si le i ro ao pa ga-
men to de mul ta diá ria sob a mo da li da de de en car go
fi nan ce i ro a ser re co lhi do ao BC, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio fora
dos pra zos es ta be le ci dos pelo BC;

II – efe tu ar pa ga men to, em re a is, de
im por ta ção em vir tu de da qual seja de vi do o 
pa ga men to em mo e da es tran ge i ra;
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III – efe tu ar pa ga men to, com atra so,
das im por ta ções li cen ci a das para pa ga men-
to em re a is;

IV – não efe tu ar o pa ga men to de im-
por ta ção até cen to e oi ten ta dias após o pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para pa ga men to na DI.

No do cu men to, ob ser va-se que tal me di da
teve como um de seus ob je ti vos eli mi nar ou re du-
zir as as si me tri as das con di ções de com pe ti ção,
no mer ca do do més ti co, en tre pro du to res na ci o na is
e es tran ge i ros, de cor ren tes da pos si bi li da de de re -
a li za ção de ar bi tra gem en tre as ta xas de ju ros in-
ter nas (al tas) e ex ter nas (ba i xas) pela com pra do
ex te ri or para pa ga men to a pra zo e ven da à vis ta
no mer ca do in ter no, mu i tas ve zes a pre ços ir re a is.
Assim, a mul ta foi cri a da a tí tu lo de en car go fi nan-
ce i ro, cuja fór mu la re pre sen ta, ao fi nal, por oca-
sião da co bran ça, um mon tan te a ser re co lhi do ao
Ban co Cen tral do Bra sil, com pre en den do a re mu-
ne ra ção que se ria ob ti da caso hou ves se apli ca ção
dos re a is cor res pon den tes no mer ca do fi nan ce i ro
des de a data em que se ve ri fi cou o atra so, de du zi-
da a cor re ção cam bi al.

A EM jus ti fi ca a pre ten di da in fle xão da le gis la-
ção nos se guin tes ter mos:

Con si de ran do que a me di da foi ado ta-
da no pas sa do den tro de uma con jun tu ra
eco nô mi ca, mas le van do-se em con ta o re -
gi me cam bi al com a flu tu a ção de taxa de
câm bio ado ta do pelo País a par tir de fe ve re-
i ro de 1999, o que, por si só traz con si go o
equi lí brio na va ri a ção de pre ços do mer ca do
ex ter no, tor na-se im pres cin dí vel e con ve ni-
en te pro mo ver ajus tes na for ma de co bran-
ça da re fe ri da mul ta, de modo a com pa ti bi li-
zar a ne ces si da de de se man ter o ins tru-
men to de co bran ça, na bus ca de efe ti vi da de
dos pra zos es ta be le ci dos para as nos sas
im por ta ções e ao mes mo tem po es ta be le cer
va lor de co bran ça com pa tí vel com a re a li da-
de eco nô mi ca do país, in de pen den te men te
de qual quer que seja a sua na tu re za, cir-
cuns tân cia ou con jun tu ra.

Em se gui da, a EM as si na la que, no mo men to da 
edi ção da MPV nº 1.569, de 1997, a re gu la men ta ção
do BC es ta be le ceu a obri ga to ri e da de de con tra ta ção
de câm bio para li qui da ção fu tu ra nas hi pó te ses ali tra -
ta das com an te ri o ri da de de cer ca de 180 dias, pra zo
esse pos te ri or men te re du zi do para cer ca de 90 dias

e, de po is, eli mi na do, pas san do as mer ca do ri as de-
sem ba ra ça das a par tir de 28 de ou tu bro de 1999 a
não acar re tar a obri ga to ri e da de de con tra ta ção pré -
via de câm bio. Não obs tan te, a lei não foi re vo ga da,
per ma ne cen do a pos si bi li da de de apli ca ção da mul ta
nas de ma is hi pó te ses ali pre vis tas.

Des te modo, de acor do com a EM, as exi gên-
ci as de con tra ta ção pré via de câm bio al can ça ram
os ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca,
sem ex ce ção, o que os im pe diu de aten der aos re -
qui si tos da re gu la men ta ção cam bi al, por não dis po-
rem de do ta ção or ça men tá ria an te ci pa da, tor nan-
do-os alvo de su ces si vas co bran ças de mul tas.
Como pre vis to na re gu la men ta ção da ma té ria, es -
sas mul tas fo ram le va das a dé bi to da con ta Re ser-
vas Ban cá ri as no ban co in ter ve ni en te. No caso do
se tor pú bli co, tam bém de acor do com a EM, as ope -
ra ções têm sido con du zi das pelo Ban co do Bra sil,
que, ago ra, bus ca res sar ci men to jun to àque les ór -
gãos pú bli cos e se re cu sa a fa zer no vas con tra ta-
ções de câm bio nas si tu a ções que ain da ge ram a
co bran ça des se en car go.

Di an te da evi dên cia de que a pe na li da de não
de ve ria ter al can ça do as im por ta ções do se tor pú bli-
co, o pro je to ex clui da in ci dên cia de mul ta não só os
pa ga men tos fu tu ros de im por ta ção como tam bém os
efe tu a dos em data an te ri or à edi ção de nor ma le gal
pro pos ta em que o pa ga dor seja a União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os ou suas fun da ções e au -
tar qui as.

E, co e ren te men te com o pro pó si to de ade quar e 
com pa ti bi li zar a co bran ça da pe na li da de, o pro je to eli -
mi na o cál cu lo va riá vel da mul ta e a sua in ci dên cia a
cada pe río do de 180 dias, es ta be le cen do um va lor
fixo a ser de fi ni do após o pra zo-li mi te pre vis to, li mi tan-
do-o em 10% do mon tan te da im por ta ção em re a is.

Com vis tas a eli mi nar o ônus ad mi nis tra ti vo e os
cus tos que pos sam, ao fi nal do pro ces so de co bran-
ça, re ve lar-se su pe ri o res ao va lor da mul ta a ser re co-
lhi do, a pro po si ção dis pen sa do seu re co lhi men to os
va lo res in fe ri o res a R$1.000,00.

Fi nal men te, com o ob je ti vo de evi tar al te ra ção
abrup ta na for ma de co bran ça da mul ta e per mi tir
ao im por ta dor me lhor ge ren ci a men to de suas ope -
ra ções já con tra ta das, in clui-se dis po si ti vo que con -
ce de pra zo adi ci o nal de 180 dias, con ta dos da pu -
bli ca ção da lei, du ran te o qual man tém-se a sis te-
má ti ca an te ri or.

Não há re pa ros a fa zer 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 da pro po si ção em tela.

15830 Qu in ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Se gun do a Cons ti tu i ção, cabe pri va ti va men te à
União le gis lar so bre po lí ti ca de cré di to e câm bio (art.
22, VII), bem as sim ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is
do País e fis ca li zar as ope ra ções de câm bio (art. 21,
VIII). Por ou tro lado, com pe te ao Con gres so Na ci o nal,
a teor do art. 48, XIII, dis por so bre ma té ria fi nan ce i ra,
cam bi al e mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções, sen do a ini ci a ti va de le gis lar so bre o tema
de fe ri da, en tre ou tros, ao Pre si den te da Re pú bli ca
(art. 61).

Suas dis po si ções guar dam con for mi da de com
os dis po si ti vos da Lei Ma i or e com os prin cí pi os dela
de cor ren tes e se har mo ni zam com o or de na men to ju -
rí di co pá trio.

Nos ter mos do art. 99, III, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral (RISF), com pe te a esta Co mis são
opi nar so bre pro po si ções per ti nen tes à po lí ti ca de
cré di to, câm bio e co mér cio ex te ri or, te mas que são
ob je to do PLS nº 14, de 2003.

No que per ti ne à téc ni ca de re da ção de leis, a
pro po si ção se afi gu ra con sen tâ nea com as nor mas
de re gên cia da ma té ria, con ti das na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, al te ra da pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001, em es -
pe ci al quan to ao dis pos to nos arts. 12, I (a al te ra ção
da lei será fe i ta me di an te re pro du ção in te gral em
novo tex to, quan do de tra tar de al te ra ção con si de rá-
vel), 7º, IV (o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli-
na do por mais de uma lei...) e 9º (a cláu su la de re vo-
ga ção de ve rá enu me rar ex pres sa men te, as leis ou
dis po si ções le ga is re vo ga das).

Qu an to ao mé ri to, con cor da mos com a as ser ti-
va da sua ilus tre Re la to ra, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
a De pu ta da Yeda Cru si us, de que o pro je to lida com
uma ques tão emi nen te men te téc ni ca, re pre sen tan do
um ajus te ne ces sá rio nos pro ce di men tos ad mi nis tra-
ti vos re la ci o na dos à con tra ta ção de câm bio pe los im -
por ta do res bra si le i ros e, em con se qüên cia, na sis te-
má ti ca in tro du zi da em 1997, na vi gên cia de um re gi-
me de câm bio ad mi nis tra do. Com a al te ra ção do re gi-
me cam bi al (para ou tro de li vre flu tu a ção) e com as
mu dan ças na con jun tu ra eco nô mi ca, as me di das pro -
pos tas con tri bu em para a ade qua ção da ro ti na ad mi-
nis tra ti va de nos so co mér cio às par ti cu la ri da des ope -
ra ci o na is e às exi gên ci as de ra ci o na li za ção de cus tos
do se tor pú bli co.

Apre sen ta mos, en tre tan to, a par tir de su ges-
tões opor tu nas que re ce be mos do Ban co Cen tral, al -
gu mas al te ra ções lis ta das a se guir, com vis tas ao
aper fe i ço a men to téc ni co do pro je to e à ado ção de

ca u te la que sus ci ta a re cen te va lo ri za ção pro nun ci a-
da do real.

Art. 1º, § 2º e in ci so II
Pro po mos, no § 2º do art. 1º a ele va ção do teto

da mul ta, de 10% para 100% do va lor equi va len te em
re a is da res pec ti va im por ta ção, man ten do-se a atri-
bu i ção do Ban co Cen tral de dis por so bre a for ma, o
pra zo, o per cen tu al e as de ma is con di ções de apli ca-
ção da mul ta, em cada opor tu ni da de. Com efe i to,
caso ve nha a se con tex tu a li zar pa no ra ma eco nô mi co
si mi lar ao do pas sa do, com apre ci a ção sig ni fi ca ti va
do real e ele va do di fe ren ci al de con di ções de fi nan ci a-
men to ex ter no e in ter no, o per cen tu al de 10% tor-
nar-se-ia in su fi ci en te. A mul ta ja ma is al can ça ria,
como no pas sa do, va lor su pe ri or ao pró prio mon tan te
im por ta do.

De ou tra par te, o in ci so II do § 2º do art. 1º dis -
põe que a pe na li da de será apli ca da na data li mi te
para pa ga men to sem mul ta. Em fa vor da cla re za na
re da ção de leis pre co ni za da pela Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, es pe ci fi ca mos a re -
fe ri da data, dis pon do que a mul ta será apu ra da e de -
vi da no cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro dia a par tir do
pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to para pa -
ga men to da im por ta ção.

Intro du zi mos § 3º ao art. 1º pre ven do que, no
caso de im por ta ção re a li za da por con ta e or dem de
ter ce i ro, o ad qui ren te da mer ca do ria in di ca do na De -
cla ra ção de Impor ta ção é res pon sá vel so li dá rio pelo
pa ga men to da mul ta. É fato que, em mu i tos ca sos, o
im por ta dor pos sui pa tri mô nio sig ni fi ca ti va men te in fe-
ri or ao do ad qui ren te. Vá ri os im por ta do res des sa mo -
da li da de, quan do mul ta dos, ale gam não pos su ir con -
di ções para o pa ga men to, ten do seus dé bi tos ins cri-
tos na dí vi da ati va.

Art. 2º, II, IV e VII
O in ci so II do art. 2º reza que a mul ta não se apli -

ca aos pa ga men tos de im por ta ções de pe tró leo e de -
ri va dos. Acres cen ta mos ex pres são, na par te fi nal do
dis po si ti vo, in cum bin do o Ban co Cen tral de es pe ci fi-
car os de ri va dos do pe tró leo.

Su ge ri mos, ain da, que seja al te ra do o in ci so IV
do art. 2º, de for ma que a mul ta não seja apli ca da a
im por ta ções com sal dos não pa gos in fe ri o res a dez
mil dó la res nor te-ame ri ca nos, evi tan do-se os cus tos
de cor ren tes da ins ta u ra ção de pro ce di men to ad mi-
nis tra ti vo. Com essa me di da, o dis pos to no in ci so V do 
art. 2º se ria eli mi na do, ten do em vis ta que a nova re -
da ção do in ci so IV o en glo ba ria.

Enten de mos, pela mes ma ra zão, que tam bém
não de vem ser ob je to de apli ca ção de mul ta os va lo-

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 15831JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



res apu ra dos in fe ri o res a um mil re a is. Inclu í mos, as -
sim, essa pre vi são no in ci so VII do art. 2º eli mi nan-
do-se dis po si ção si mi lar cons tan te do § 3º do art. 1º
da pro po si ção.

Art. 4º 
Fa ze mos pe que no ajus te de re da ção no ca put

do art. 4º para con tem plar as De cla ra ções de Impor -
ta ção com ven ci men to até o cen té si mo oc to gé si mo
dia da data de pu bli ca ção da fri tu ra lei, e não até o
cen té si mo sep tu a gé si mo nono dia, como cons ta, er -
ro ne a men te, do tex to do pro je to.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2003, com as
se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1- CAE

Dê-se aos dis po si ti vos aba i xo do art. 1º do PLC
nº 14, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................

..............................................................
§ 2º A mul ta de que tra ta o ca put será

apli ca da pelo Ban co Cen tral do Bra sil na
for ma, no pra zo, no per cen tu al e nas de ma is
con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a cem
por cen to do va lor equi va len te em re a is da
res pec ti va im por ta ção, e será apu ra da e de -
vi da:

..............................................................
II – no cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro

dia a par tir do pri me i ro dia do mês sub se-
qüen te ao pre vis to para pa ga men to da im-
por ta ção, nas si tu a ções ob je to do in ci so II
do ca put des te ar ti go.

..............................................................
§ 3º No caso de im por ta ção re a li za da

por con ta e or dem de ter ce i ro, o ad qui ren-
te da mer ca do ria in di ca do na De cla ra ção
de Impor ta ção é res pon sá vel so li dá rio
pelo pa ga men to da mul ta de que tra ta o
ca put.”

EMENDA Nº 2-CAE

Dê-se aos in ci sos, a se guir, do art. 2º do PLC nº
14, de 2003, a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................

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

II – aos pa ga men tos, de im por ta ções
de pe tró leo e de ri va dos es pe ci fi ca dos pelo
Ban co Cen tral do Bra sil;

..............................................................
IV – a im por ta ções cujo sal do para pa -

ga men to seja in fe ri or a US$10,000.00 (dez
mil dó la res dos Esta dos Uni dos) ou o seu
equi va len te em ou tras mo e das;

V – aos pa ga men tos de im por ta ções
de pro du tos de con su mo ali men tar bá si-
co, vi san do ao aten di men to de as pec tos
con jun tu ra is do abas te ci men to, con for me
dis pu ser ato do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da;

VI – às im por ta ções, fi nan ci a das ou
não, cujo pa ga men to seja de res pon sa bi li-
da de da União, dos es ta dos, dos mu ni cí pi-
os, e do Dis tri to Fe de ral, suas fun da ções e
au tar qui as, in clu si ve aque las im por ta ções
efe tu a das em data an te ri or à pu bli ca ção
des ta lei;

VII – aos va lo res apu ra dos na for ma
des ta lei in fe ri o res a R$1.000,00 (um mil
re a is).

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

EMENDA Nº 3-CAI

Dê-se ao ca put do art. 4º do PLC nº 14, de
2003, a se guin te re da ção:

“Art. 4º Para as im por ta ções com DI
já re gis tra da no Sis co mex e com ven ci-
men to até o cen té si mo oc to gé si mo dia
con ta do da data de pu bli ca ção des ta Lei,
su je i ta-se, o im por ta dor, ao pa ga men to de
mul ta diá ria, sob a mo da li da de de en car go
fi nan ce i ro, a ser re co lhi da ao Ban co Cen -
tral do Bra sil, em con for mi da de com a le-
gis la ção apli cá vel até a data de pu bli ca ção
des ta Lei.”

Sala da Co mis são,  – Ro me ro Jucá, Re la tor
Pa u lo Octá vio, Pre si den te em exer cí cio – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su-
plicy – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho
– João Alber to Sou za – Val dir Ra upp – Jo nas Pi -
nhe i ro – Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze-
re do – Tas so Je re is sa ti – Alme i da Lima – Ney
Su as su na.
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LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção Po lí ti co-Admi nis tra ti va

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
VIII – ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is do

País e fis ca li zar as ope ra ções de na tu re za fi nan ce i-
ra, es pe ci al men te as de cré di to, câm bio e ca pi ta li-
za ção, bem como as de se gu ros e de pre vi dên cia
pri va da;

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:

....................................................................................
VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e trans -

fe rên cia de va lo res;

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

....................................................................................
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

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

SEÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da

Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is
Su pe ri o res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e
aos ci da dãos, na for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 9.817, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

....................................................................................
Art. 7º O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob je-

to da lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser va-
dos os se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

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

Art. 9º A cláu su la de re vo ga ção de ve rá enu me-
rar, ex pres sa men te, as leis ou dis po si ções le ga is re-
vo ga das. (Re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº
107, de 26-4-2001).

Art. 12. A al te ra ção da lei será fe i ta:
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I – me di an te re pro du ção in te gral em novo tex to,
quan do se tra tar de al te ra ção con si de rá vel;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.569,
DE 25 DE MARÇO DE 1997

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

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.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 14, de
2003 (nº 6.239, de 2002, na Casa de Ori gem), de au -
to ria do Po der Exe cu ti vo, ora sub me ti do à apre ci a ção
des ta Co mis são, es ta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A pro po si ção foi en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em 5 de mar ço de 2002, com a Men sa gem nº
147, dis tri bu í da, pela or dem, às Co mis sões de Eco -
no mia, Indús tria, Co mér cio e Tu ris mo (CEICT), de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção (CFT) e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção (CCJR), tra mi tou em re gi me de pri o ri-
da de. Em 6 de no vem bro de 2002, foi apro va da pela
una ni mi da de da CEICT; em 27 de mar ço de 2003, o
Ple ná rio aco lheu o Re que ri men to nº 512, de 2003, de
ur gên cia, apre sen ta do pe los lí de res e, em 2 de abril
de 2003, apro vou pa re ce res, em subs ti tu i ção à CFT e
à CCJR, fa vo rá ve is, res pec ti va men te, à ade qua ção fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria e ao mé ri to, e à cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. Em 22 de
maio pró xi mo pas sa do, foi apro va da pela Co mis são
de Re la ções Eco nô mi cos e De fe sa Na ci o nal des ta
Casa.

Re to ma mos, aqui, o subs tan ci o so pa re cer da-
que la Co mis são, que ana li sou, em pro fun di da de, não
só o mé ri to, como tam bém os as pec tos ju rí di cos do
pro je to.

Ve ja mos o seu con te ú do.
O art. 1º sub me te ao pa ga men to de mul ta, a ser

re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil (BC), nas im por-
ta ções com De cla ra ção de Impor ta ção (DI), re gis tra-
da no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or

(Sis co mex), o im por ta dor que:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio ou
efe tu ar pa ga men to em re a is sem ob ser vân-
cia dos pra zos e das de ma is con di ções es -
ta be le ci das pelo BC;

II – não efe tu ar o pa ga men to de im por-
ta ção até cen to e oi ten ta dias a par tir do pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para aque le pa ga men to, con for me con sig-
na do na DI ou no Re gis tro de Ope ra ções Fi -
nan ce i ras (ROF), se fi nan ci a das.

O § 1º do art. 1º pre vê a apli ca ção da mul ta,
tam bém, às im por ta ções com DI re gis tra da no Sis-
co mex em data an te ri or à pu bli ca ção da lei em que
se con ver ter o pro je to e com o ven ci men to a par tir
do cen té si mo oc to gé si mo pri me i ro dia da data da
res pec ti va pu bli ca ção. O § 2º atri bui com pe tên cia ao 
BC para apli car a mul ta de que se tra ta, na for ma,
no pra zo e nas con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a
dez por cen to do va lor equi va len te em re a is da res-
pec ti va im por ta ção.

O § 3º dis pen sa de re co lhi men to os va lo res de
mul ta que se jam in fe ri o res a um mil re a is.

O art. 2º es ti pu la as si tu a ções nas qua is não se
apli ca a mul ta de que tra ta o art. 1º, abar can do as im -
por ta ções, fi nan ci a das ou não, cujo pa ga men to seja
de res pon sa bi li da de da União, dos Esta dos, dos Mu -
ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, suas fun da ções e au tar-
qui as, in clu si ve as im por ta ções efe tu a das em data
an te ri or à pu bli ca ção da fu tu ra lei.

O art. 3º es pe ci fi ca que são res pon sá ve is pelo
re co lhi men to da mul ta o ban co de ve dor da mo e da es -
tran ge i ra, nas im por ta ções pa gas em mo e da es tran-
ge i ra, o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta dos
para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta ções
pa gas em re a is, e o im por ta dor, nas de ma is si tu a-
ções.

O art. 4º fixa re gras de ca rá ter tran si tó rio, a vi go-
rar no pe río do de cen to e oi ten ta dias con ta dos da
data da pu bli ca ção da lei re sul tan te. Nes se pe río do,
para as im por ta ções com DI já re gis tra da no Sis co-
mex e com pra zo de pa ga men to até o dia an te ri or
àque la data, o im por ta dor fi ca rá su je i to ao pa ga men-
to de mul ta diá ria, sob a mo da li da de de en car go fi -
nan ce i ro, a ser re co lhi do ao BC, nos mol des da le gis-
la ção an te ri or.

O § 1º enu me ra as si tu a ções em que a mul ta
será co bra da e as res pec ti vas mo da li da des de cál cu-
lo, para os pe río dos de in ci dên cia a par tir de 26 se-
tem bro de 1997.

O § 2º de fi ne os cri té ri os para o cál cu lo das mul -
tas cujo pe río do de in ci dên cia abran ja da tas an te ri o-
res a 26 de se tem bro de 1997, ou, si mul ta ne a men te,
da tas an te ri o res e pos te ri o res.

O art. 5º pre co ni za que o Ban co Cen tral ba i xa rá
as nor mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to na lei. 
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O art. 6º con tém cláu su la de vi gên cia ime di a ta. O art.
7º re vo ga a Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999, cuja
emen ta é idên ti ca à do PLC sob co men to.

II – Aná li se

A Expo si ção de Mo ti vos (EM) do ti tu lar da pas ta
da Fa zen da, que acom pa nha a men sa gem pre si den-
ci al, con tém um re la to cir cuns tan ci a do das ra zões, de 
or dem eco nô mi ca, que mo ti va ram a ex pe di ção da
Me di da Pro vi só ria (MPV) nº 1.569, de 25 de mar ço de 
1997, a qual, após su ces si vas re e di ções, foi con ver ti-
da na Lei nº 9.817, de 23 de agos to de 1999. Aduz,
ain da, ar gu men tos subs tan ci o sos em prol das mo di fi-
ca ções, ora pro pos tas, na sis te má ti ca pu ni ti va es ta-
be le ci da pela ci ta da lei.

A EM lem bra que a nor ma, cuja re vo ga ção é
pro pos ta, su je i tou o im por ta dor bra si le i ro ao pa ga-
men to de mul ta diá ria sob a mo da li da de de en car go
fi nan ce i ro a ser re co lhi do ao BC, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio fora
dos pra zos es ta be le ci dos pelo BC;

II – efe tu ar pa ga men to, em re a is, de
im por ta ção em vir tu de da qual seja de vi do o 
pa ga men to em mo e da es tran ge i ra;

III – efe tu ar pa ga men to, com atra so,
das im por ta ções li cen ci a das para pa ga men-
to em re a is;

IV – não efe tu ar o pa ga men to de im-
por ta ção até cen to e oi ten ta dias após o pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to
para pa ga men to na DI.

No do cu men to, ob ser va-se que tal me di da teve 
como um de seus ob je ti vos eli mi nar ou re du zir as
as si me tri as das con di ções de com pe ti ção, no mer-
ca do do més ti co, en tre pro du to res na ci o na is e es-
tran ge i ros, de cor ren tes da pos si bi li da de de re a li za-
ção de ar bi tra gem en tre as ta xas de ju ros in ter nas
(al tas) e ex ter nas (ba i xas) pela com pra do ex te ri or
para pa ga men to a pra zo e ven da à vis ta no mer ca do
in ter no, mu i tas ve zes a pre ços ir re a is. Assim, a mul-
ta foi cri a da a tí tu lo de en car go fi nan ce i ro, cuja fór -
mu la re pre sen ta, ao fi nal, por oca sião da co bran ça,
um mon tan te a ser re co lhi do ao Ban co Cen tral do
Bra sil, com pre en den do a re mu ne ra ção que se ria ob -
ti da caso hou ves se apli ca ção dos re a is cor res pon-
den tes no mer ca do fi nan ce i ro des de a data em que
se ver fi cou o atra so, de du zi da a cor re ção cam bi al.

A EM jus ti fi ca a pre ten di da in fle xão da le gis la-
ção nos se guin tes ter mos:

Con si de ran do que a me di da foi ado ta-
da no pas sa do den tro de uma con jun tu ra
eco nô mi ca, mas le van do-se em con ta o re -
gi me cam bi al com a flu tu a ção de taxa de
câm bio ado ta do pelo País a par tir de fe ve re-
i ro de 1999, o que, por si só traz con si go o
equi lí brio na va ri a ção de pre ços do mer ca do
ex ter no, toma-se im pres cin dí vel e con ve ni-
en te pro mo ver ajus tes na for ma de co bran-
ça da re fe ri da mul ta, de modo a com pa ti bi li-
zar a ne ces si da de de se man ter o ins tru-
men to de co bran ça, na bus ca de efe ti vi da de
dos pra zos es ta be le ci dos para as nos sas
im por ta ções e ao mes mo tem po es ta be le cer
va lor de co bran ça com pa tí vel com a re a li da-
de eco nô mi ca do país, in de pen den te men te
de qual quer que seja a sua na tu re za, cir-
cuns tân cia ou con jun tu ra.

Em se gui da, a EM as si na la que, no mo men to da 
edi ção da MPV nº 1.569, de 1997, a re gu la men ta ção
do BC es ta be le ceu a obri ga to ri e da de de con tra ta ção
de câm bio para li qui da ção fu tu ra nas hi pó te ses ali tra -
ta das com an te ri o ri da de de cer ca de 180 dias, pra zo
esse pos te ri or men te re du zi do para cer ca de 90 dias
e, de po is, eli mi na do, pas san do as mer ca do ri as de-
sem ba ra ça das a par tir de 28 de ou tu bro de 1999 a
não se su je i ta rem à obri ga to ri e da de de con tra ta ção
pré via de câm bio. Não obs tan te, a lei não foi re vo ga-
da, per ma ne cen do a pos si bi li da de de apli ca ção da
mul ta nas de ma is hi pó te ses ali pre vis tas.

Des te modo, de acor do com a EM, as exi gên ci-
as de con tra ta ção pré via de câm bio al can ça ram os
ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, sem ex -
ce ção, o que os im pe diu de aten der aos re qui si tos da
re gu la men ta ção cam bi al, por não dis po rem de do ta-
ção or ça men tá ria an te ci pa da, tor nan do-os alvo de
su ces si vas co bran ças de mul tas. Como pre vis to na
re gu la men ta ção da ma té ria, es sas mul tas fo ram le va-
das a dé bi to da con ta Re ser vas Ban cá ri as no ban co
in ter ve ni en te. No caso do se tor pú bli co, tam bém de
acor do com a EM, as ope ra ções têm sido con du zi das
pelo Ban co do Bra sil, que, ago ra, bus ca res sar ci men-
to jun to àque les ór gãos pú bli cos e se re cu sa a fa zer
no vas con tra ta ções de câm bio nas si tu a ções que ain -
da se su je i tam à co bran ça des se en car go.

Di an te da evi dên cia de que a pe na li da de não
de ve ria ter al can ça do as im por ta ções do se tor pú bli-
co, o pro je to ex clui da in ci dên cia de mul ta não só os
pa ga men tos fu tu ros de im por ta ção como tam bém os
efe tu a dos em data an te ri or à edi ção de nor ma le gal
pro pos ta em que o pa ga dor seja a União, Esta dos,
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Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os ou suas fun da ções e au -
tar qui as.

E, co e ren te men te com o pro pó si to de ade quar e 
com pa ti bi li zar a co bran ça da pe na li da de, o pro je to eli -
mi na o cál cu lo va riá vel da mul ta e a sua in ci dên cia a
cada pe río do de 180 dias, es ta be le cen do um va lor
fixo a ser de fi ni do após o pra zo-li mi te pre vis to, li mi tan-
do-o em 10% do mon tan te da im por ta ção em re a is.

Com vis tas a eli mi nar o ônus ad mi nis tra ti vo e os
cus tos que pos sam, ao fi nal do pro ces so de co bran-
ça, re ve lar-se su pe ri o res ao va lor da mul ta a ser re co-
lhi do, a pro po si ção dis pen sa do seu re co lhi men to os
va lo res in fe ri o res a R$1.000,00.

Fi nal men te, com o ob je ti vo de evi tar al te ra ção
abrup ta na for ma de co bran ça da mul ta e per mi tir ao
im por ta dor me lhor ge ren ci a men to de suas ope ra ções
já con tra ta das, in clui-se dis po si ti vo que con ce de pra -
zo adi ci o nal de 180 dias, con ta dos da pu bli ca ção da
lei, du ran te o qual man tém-se a sis te má ti ca an te ri or.

Não há re pa ros a fa zer 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 da pro po si ção em tela.

Se gun do a Cons ti tu i ção, cabe pri va ti va men te à
União le gis lar so bre po lí ti ca de cré di to e câm bio (art.
22, VII), bem as sim ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is
do País e fis ca li zar as ope ra ções de câm bio (art. 21,
VIII). Por ou tro lado, com pe te ao Con gres so Na ci o nal,
a teor do art. 48, XIII, dis por so bre ma té ria fi nan ce i ra,
cam bi al e mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções, sen do a ini ci a ti va de le gis lar so bre o tema
de fe ri da, en tre ou tros, ao Pre si den te da Re pú bli ca
(art. 61).

Suas dis po si ções guar dam con for mi da de com
os dis po si ti vos da Lei Ma i or e com os prin cí pi os dela
de cor ren tes e se har mo ni zam com o or de na men to ju -
rí di co pá trio.

Nos ter mos do art. 99, III, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral (RISF), com pe te a esta Co mis são
opi nar so bre pro po si ções per ti nen tes à po lí ti ca de
cré di to, câm bio e co mér cio ex te ri or, te mas que são
ob je to do PLS nº 14, de 2003.

No que per ti ne à téc ni ca de re da ção de leis, a
pro po si ção se afi gu ra con sen tâ nea com as nor mas
de re gên cia da ma té ria, con ti das na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, al te ra da pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001, em es -
pe ci al quan to ao dis pos to nos arts. 12, I (a al te ra ção
da lei será fe i ta me di an te re pro du ção in te gral em
novo tex to, quan do de tra tar de al te ra ção con si de rá-
vel), 7º, IV (o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli-
na do por mais de uma lei...) e 9º (a cláu su la de re vo-

ga ção de ve rá enu me rar, ex pres sa men te, as leis ou
dis po si ções le ga is re vo ga das).

Qu an to ao mé ri to, con cor da mos com a as ser ti-
va da sua ilus tre Re la to ra, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
a De pu ta da Yeda Cru si us, de que o pro je to lida com
uma ques tão emi nen te men te téc ni ca, re pre sen tan do
um ajus te ne ces sá rio nos pro ce di men tos ad mi nis tra-
ti vos re la ci o na dos à con tra ta ção de câm bio pe los im -
por ta do res bra si le i ros e, em con se qüên cia, na sis te-
má ti ca in tro du zi da em 1997, na vi gên cia de um re gi-
me de câm bio ad mi nis tra do. Com a al te ra ção do re gi-
me cam bi al (para ou tro de li vre flu tu a ção) e com as
mu dan ças na con jun tu ra eco nô mi ca, as me di das pro -
pos tas con tri bu em para a ade qua ção da ro ti na ad mi-
nis tra ti va de nos so co mér cio às par ti cu la ri da des ope -
ra ci o na is e às exi gên ci as de ra ci o na li za ção de cus tos
do se tor pú bli co.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2003.

Sala da Co mis são, Ro me ro Jucá, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fo ram en ca mi nha-
dos à pu bli ca ção os Pa re ce res nºs 689 e 690, de
2003, das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, e de Assun tos Eco nô mi cos, re fe ren tes
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2003 (nº
6.239/2002, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que es ta be le ce mul ta em ope -
ra ções de im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Val dir Ra upp.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 466, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do nú me ro 12, alí nea c,

in ci so II do art. 255 do Re gi men to Inter no, a au diên cia
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para que pro -
fi ra pa re cer so bre os im pac tos eco nô mi cos que a
apro va ção do PLS nº 176/2002, pos sa ca u sar ao Re -
gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.
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Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Tião
Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, opor tu na men te, in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, item 12, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre ta rio em exer cí cio, Se na dor Val dir
Ra upp.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 467, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam pres ta-
das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, as se guin tes in for-
ma ções:

1 – re la ção dos car gos do Po der Exe-
cu ti vo cujo pro vi men to de pen de da apro va-
ção pré via no nome de seu ti tu lar pelo Se-
na do Fe de ral, na for ma do in ci so III do art.
52 da Cons ti tu i ção;

2 – nome e data de pos se dos seus
atu a is ocu pan tes;

3 – para os ser vi do res re fe ri dos no
item an te ri or que de têm man da to, a du ra ção
des te e as da tas de seu iní cio e tér mi no
para os seus atu a is ocu pan tes.

Jus ti fi ca ção

A ra zão que nos le vou a apre sen tar o pre sen te
re que ri men to vin cu la-se à mis são da ma i or re le vân-
cia con fe ri da a esta Casa – a de fis ca li za ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo, cons ti tu ci o nal men te es ta be le ci-
da pela or dem ju rí di ca bra si le i ra. Com efe i to, aos Par-
la men tos mo der nos in cum be a ta re fa de acom pa nhar
os atos do Exe cu ti vo para que se fir me, com a de vi da
ple ni tu de, o con ce i to de fre i os e con tra pe sos, so bre o
qual se ali cer ça a con cep ção de in de pen dên cia e har-
mo nia dos po de res, como vis ta no mun do de hoje.

Sa ben do-se os no mes dos ocu pan tes dos car -
gos de ins ti tu i ções cri a das para cu i dar de as sun tos
de gran de res pon sa bi li da de, fica mais fá cil a esta
Casa ve ri fi car se as mis sões atri bu í das a de tais ór -
gãos es tão sen do cum pri das a con ten to. Este se ria,
en tão, o pri me i ro pas so para a ade qua da fis ca li za ção
dos atos do Po der Exe cu ti vo, como o quer a nos sa Lei 
Ma i or que, no in ci so X do seu art. 49 de ter mi na que é
da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal fis -
ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por qual quer de

suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os
da ad mi nis tra ção in di re ta.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Val dir Ra upp.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 468, DE 2003

Re quer in for ma ções so bre a im plan-
ta ção do Re gis tro Ele trô ni co CAGED, do
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go.

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e dos arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, e em face de in for ma ções pou -
co es cla re ce do ras, li be ra das em aten ção ao Re-
que ri men to nº 202, de 2003, do Se na do Fe de ral,
pela Co or de na ção-Ge ral de Esta tís ti cas do Tra ba-
lho e Iden ti fi ca ção Pro fis si o nal do Mi nis té rio do Tra-
ba lho e Empre go, em nota téc ni ca de 7 de maio de
2003, re que i ro se jam pres ta das, pelo Exmo. Sr. Mi -
nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, as in for-
ma ções des cri tas aba i xo.

A Srª Vera Ma ri na Mar tins Alves, Co or de na do-
ra-Ge ral do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, en ca-
mi nhou a ci ta da nota téc ni ca in for man do que, para a
con ti nu i da de do Pro gra ma Re gis tro Ele trô ni co
CAGED, se ri am ne ces sá ri as al te ra ções na Lei nº
4.923, de 1965, e no art. 41 da CLT, além do en qua-
dra men to do Pro gra ma nas pri o ri da des do Mi nis té rio.
Como en ten de mos que o CAGED tem fun da men tal
re le vân cia no sub sí dio à es co lha de po lí ti cas pú bli cas
re la ci o na das com o pro ble ma do de sem pre go, que re-
mos sa ber de ta lha da men te o se guin te:

a) Qu a is são as al te ra ções le ga is ne-
ces sá ri as para o apri mo ra men to e con ti nu i-
da de do Pro gra ma Re gis tro Ele trô ni co
CAGED?

b) Por se tra tar de sis te ma avan ça do e 
ne ces sá rio para atu a li za ção de es ta tís ti cas
so bre em pre go e de sem pre go, es cla re cer
as ra zões pe las qua is o Pro gra ma Re gis tro
Ele trô ni co CAGED, ain da não cons ta das
pri o ri da des do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go, con so an te in for ma a Nota Téc ni ca
men ci o na da.

Sala das Ses sões, 18 ju nho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são)
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REQUERIMENTO Nº 469, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti-

tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215 e 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta-
das à Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff, as 
se guin tes in for ma ções:

I – A Pe tro bras tem es tu dos que ava li-
am o po ten ci al pe tro lí fe ro da Ba cia do Rio
São Fran cis co, com pre en den do óleo e gás
na tu ral?

II – Em caso afir ma ti vo, esse po ten ci al
é viá vel eco no mi ca men te e, sen do, há pre vi-
são de sua ex plo ra ção por par te da Pe tro-
bras?

III – Se gun do es tu dos do Pes qui sa dor
pro je tis ta Nes tor Ma lard Fi lho, a ja zi da pe-
tro lí fe ra da Ba cia do São Fran cis co pos sui
óleo tipo “Brent”, que tem gran de va lor no
mer ca do in ter na ci o nal, fato que tem le va do
em pre sas a in te res sa rem-se pela ex plo ra-
ção des se po ten ci al da re gião. Di an te des sa
in for ma ção, por que a Agên cia Na ci o nal de
Pe tró leo não in clu iu a ba cia do São Fran cis-
co no re cen te pro ces so de li ci ta ção de no-
vas áre as de ex plo ra ção pe tro lí fe ra do País?

Jus ti fi ca ção

Com o tí tu lo “Pre fe i to co bra ex plo ra ção de pe -
tró leo no Ve lho Chi co” ve i cu la do no jor nal Esta do de
Mi nas, em 7 de ju nho de 2003, o pes qui sa dor e pro je-
tis ta Nes tor Ma lard Fi lho apre sen tou dos siê do pe tró-
leo na Ba cia do Rio São Fran cis co, no qual mos tra as
po ten ci a li da des eco nô mi cas da ex plo ra ção, sus ten-
tan do que a ja zi da pe tro lí fe ra do Vale do São Fran cis-
co é uma das ma i o res do País e que há qua tro em pre-
sas in te res sa das em atu ar na área.

Nes sa mes ma ma té ria, a Asso ci a ção dos Mu ni-
cí pi os do Mé dio São Fran cis co pede li ci ta ção e/ou in -
ves ti men tos na aber tu ra de po ços na re gião. Con tu-
do, a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo não in clu iu a área
do Ve lho Chi co no pro ces so de li ci ta ção re a li za da no
fi nal do ano pas sa do, para ex plo ra ção de no vas áre as
pe tro lí fe ras no País.

Co nhe cen do os vá ri os be ne fí ci os so ci a is e o
sig ni fi ca ti vo de sen vol vi men to eco nô mi co que uma
pos sí vel ex plo ra ção de ja zi das pe tro lí fe ras na Ba cia
do São Fran cis co po de rá pro por ci o nar à co mu ni da de
da que la re gião, ne ces si ta mos con fir mar a ve ra ci da de
das in for ma ções ve i cu la das na im pren sa, bem como

co nhe cer as ações de sen vol vi das pela Pe tro bras em
re la ção ao tema.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu-
i ção que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Val dir Ra upp.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2003

Alte ra o Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal
e dá ou tras pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º, do art. 60, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Acres cen te-se ao ar ti go 159 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1988 o Inci so III e Pa rá gra fos § 1º e § 2º, com
a re da ção aba i xo in di ca da:

“Art. 159. ...............................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – do pro du to da ar re ca da ção dos

im pos tos so bre pro du tos in dus tri a li za dos e
so bre im por ta ção, oito por cen to aos Esta-
dos e ao Dis tri to Fe de ral, sen do cin qüen ta
por cen to dis tri bu í do pro por ci o nal men te ao
va lor das res pec ti vas ex por ta ções de pro du-
tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos e ou tros
cin qüen ta por cen to d pro por ci o nal men te ao 
sal do da ba lan ça co mer ci al in ter na ci o nal de
pro du tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos dos
res pec ti vos es ta dos.

§ 1º Os Esta dos en tre ga rão aos res-
pec ti vos Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to
dos re cur sos que re ce be rem nos ter mos do
in ci so III, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci-
dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

§ 2º A trans fe rên cia men ci o na da no in-
ci so III será re a li za da no pe río do en tre 2004
e 2018, sen do a alí quo ta re du zi da em 1/15
(um quin ze avos) a cada exer cí cio fi nan ce i ro.
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Alte re-se o pa rá gra fo 1º do ar ti go 76 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, que
pas sa vi go rar com a re da ção aba i xo in di ca da:

Art. 76. ............................................... 
§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go

não re du zi rá a base de cál cu lo das trans fe-
rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os na for ma dos arts. 153, § 5º; 157, I;
158, I e II e 159, I, a e b, II e III, da Cons ti tu-
i ção, bem como a base de cál cu lo das apli -
ca ções em pro gra mas de fi nan ci a men to ao
se tor pro du ti vo das re giões Nor te, Nor des te
e Cen tro-Oes te a que se re fe re o art. 159, I,
c, da Cons ti tu i ção.

Jus ti fi ca ção

O ce ná rio eco nô mi co con tem po râ neo apon ta
para uma in te gra ção cres cen te do sis te ma mun di al
de pro du ção e con su mo. O cres ci men to dos flu xos de
co mér cio in ter na ci o nal de bens e ser vi ços, via im por-
ta ção e ex por ta ção, exi gem um es for ço per ma nen te
de aper fe i ço a men to das va riá ve is que cor ro bo ram
para a me lho ria dos in di ca do res de com pe ti ti vi da de,
den tre os qua is me re ce des ta que o con jun to de re-
gras que com põe o sis te ma tri bu tá rio.

O aper fe i ço a men to do de se nho ins ti tu ci o nal do
sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro é uma das ta re fas im por-
tan te para a re du ção do cus to de pro du ção in ter no da
eco no mia bra si le i ra e con se qüen te men te para ga-
nhos de com pe ti ti vi da de dos pro du tos cuja ca de ia
pro du ti va se con fi gu ra pri mor di al men te em ter ri tó rio
na ci o nal.

Nes te con tex to, a de so ne ra ção das ex por ta ções
de pro du tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos da car ga tri -
bu tá ria re fe ren te ao im pos to so bre Cir cu la ção de Mer -
ca do ri as e Ser vi ços – ICMS se con fi gu ra como uma
me di da tec ni ca men te con sis ten te e po li ti ca men te
com pa tí vel com um pro je to de de sen vol vi men to eco -
nô mi co sus ten ta do, ca paz de, por um lado, vi a bi li zar a 
su pe ra ção dos ní ve is de po bre za e a re ver são do qua -
dro de de si gual da des ob ser va dos na so ci e da de bra -
si le i ra, por ou tro, ga ran tir re sul ta dos po si ti vos à ba lan-
ça co mer ci al de modo a me lho rar os in di ca do res re fe-
ren tes ao ba lan ço de pa ga men tos e con tri bu ir para a
re du ção do de se qui lí brio ex ter no que afe ta a eco no-
mia bra si le i ra.

No en tan to, é im por tan te con si de rar que, as so-
ci a do aos efe i tos po si ti vos de cor ren tes da ado ção de
re gras ori en ta das á de so ne ra ção das ex por ta ções
ob ser va-se uma dis tri bu i ção de si gual dos cus tos fis -
ca is vin cu la dos a esta me di da en tre os di fe ren tes en -

tes fe de ra ti vos es ta du a is. Os cus tos aca ba ram por
con cen trar-se nos es ta dos cujo per fil ex por ta dor é
mais for te, mais pre ci sa men te na que les onde o re gis-
tro de su pe rá vits co mer ci a is nas tran sa ções in ter na-
ci o na is é ve ri fi ca do com ma i or sig ni fi cân cia.

Em uma eco no mia aber ta e de pen den te de sal -
dos co mer ci a is ma i ús cu los para a ob ten ção de in di-
ca do res ma cro e co nô mi cos sa u dá ve is não faz sen ti do
afir mar re gras pu ni ti vas aos en tes fe de ra dos que tra -
di ci o nal men te têm re a li za do um es for ço de di re ci o na-
men to dos seus re cur sos pro du ti vos para se to res cuja 
pro du ção des ti na-se a ex por ta ção. A eco no mia mo-
der na nos en si na que a ofer ta de in cen ti vos/de sin-
cen ti vos eco nô mi cos in flu en cia o pro ces so de ci só rio
re fe ren te às de ci sões de pro du ção, en si na men to que
tam bém é vá li do para as de ci sões to ma das pe los go -
ver nos re pre sen ta ti vos das co mu ni da des fis ca is es ta-
du a is.

A des con si de ra ção das per das fis ca is dos en tes
fe de ra dos afe ta dos ne ga ti va men te pela de so ne ra ção
das ex por ta ções pode im pli car em um de sin cen ti vo
eco nô mi co a alo ca ção de re cur sos ins ti tu ci o na is em
se to res pri mor di al men te vol ta dos a pro du ção des ti-
na da à ex por ta ção, o que ten de ria a pro du zir re sul ta-
dos eco nô mi cos ne ga ti vos a mé dio e lon go pra zo
para o con jun to da fe de ra ção, dado a pro vá vel re du-
ção fu tu ra da par ce la do es for ço ex por ta dor re a li za do
pe los es tes fe de ra ti vos sub na ci o na is.

Ou tra con se qüên cia ne ga ti va é o pro vá vel com -
pro me ti men to da sus ten ta bi li da de fis cal dos es ta dos,
em es pe ci al da que les cuja à re ce i ta ori un da da tri bu-
ta ção do con su mo as so ci a do à pro du ção para ex por-
ta ção pos suí um peso sig ni fi ca ti vo nas re ce i tas es ta-
du a is, sus ten ta bi li da de esta que se faz ne ces sá ria
para a re a li za ção de boas po lí ti cas so ci a is e ma nu-
ten ção de in fra-es tru tu ra pro du ti va com pa tí vel com a
pre ten di da re to ma da do cres ci men to em ba ses fir-
mes e sus ten tá ve is no lon go pra zo. Este ris co pode
ser mi no ra do por meio da cri a ção de um me ca nis mo
com pen sa tó rio de na tu re za tran si tó ria, de modo a
per mi tir que os es ta dos pos sam de sen vol ver po lí ti cas
ori en ta das ajus ta men to da base pro du ti va e das fi-
nan ças pú bli cas es ta du a is ao lon go do pe río do de
ajus ta men to.

Di an te do ex pos to apre sen ta mos uma pro pos ta
de cri a ção de um me ca nis mo de com pen sa ção fis cal
des ti na do aos es ta dos ne ga ti va men te afe ta dos pelo
ins ti tu to da de so ne ra ção das ex por ta ções. Os re cur-
sos que fi nan ci a ram a com pen sa ção se rão ob ti dos
por meio da trans fe rên cia aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral do va lor cor res pon den te a oito por cen to da
ar re ca da ção dos im pos tos so bre pro du tos in dus tri a li-
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za dos e so bre im por ta ção, que se rão dis tri bu í dos pro -
por ci o nal men te ao va lor das res pec ti vas ex por ta ções
de pro du tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos e do su pe-
rá vit da ba lan ça co mer ci al in ter na ci o nal de pro du tos
pri má rio e semi-ela bo ra dos dos res pec ti vos es ta dos.

Os Esta dos be ne fi ci a dos en tre ga rão aos res-
pec ti vos Mu ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur-
sos re ce bi dos, ob ser va dos os cri té ri os es ta be le ci dos
no art. 158, pa rá gra fo úni co, in ci sos I e II da Cons ti tu i-
ção Fe de ral. Fi can do a base de cál cu lo da com pen sa-
ção su pra men ci o na da não su je i ta a Des vin cu la ção
das Re ce i tas da União pre vis tas no ca put do ar ti go 76 
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Com esta re gra pre ten de-se ge rar con di ções
efe ti vas para de so ne ra ção das ex por ta ções de modo
com pa tí vel com o ne ces sá rio e de se já vel equi lí brio
fe de ra ti vo, re a fir man do o pa pel ins ti tu ci o nal, o com-
pro mis so his tó ri co e tra di ção des ta Casa le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Ana
Jú lia Ca re pa – Serys Slhes sa ren ko – Tião Vi a na –
Ro ber to Sa tur ni no – Mag no Mal ta – Antô nio Car -
los Va la da res – Fá ti ma Cle i de – Pa u lo Paim – Flá -
vio Arns – Eu rí pe des Ca mar go – Ide li Sal vat ti –
Fer nan do Be zer ra – Edu ar do Aze re do –, Mar co
Ma ci el –Gil ber to Mes tri nho – Jef fer son Pé res –
He lo í sa He le na – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar
Qu in ta ni lha – Hé lio Cos ta – José Agri pi no – Au-
gus to Bo te lho – Tas so Je re is sa ti –He rá cli to For -
tes – Ser gio Ca bral – José Agri pi no – Pa pa léo
Paes – Íris de Ara ú jo – Ael ton Fre i tas –  Ante ro
Paes de Bar ros – Mão San ta – Del cí dio Go mes –
João Ca pi be ri be.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so bre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:

I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da-
de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:

I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de
do pro du to;

II – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o
que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten-
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si-
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se-
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori-
gem.

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

SE ÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
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I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da-
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da-
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri-
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca-
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re-
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la-
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci-
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten-
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za-
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu-
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas de 
fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os pla-
nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as se gu ra da
ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos re cur sos des -
ti na dos à Re gião, na for ma que a lei es ta be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos e 
ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu-
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -

tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan-
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té-
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.
....................................................................................

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

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

Art. 76. É des vin cu la do de ór gão, fun do ou des pe-
sa, no pe río do de 2000 a 2003, vin te por cen to da ar re-
ca da ção de im pos tos e con tri bu i ções so ci a is da União,
já ins ti tu i dos ou que vi e rem a ser cri a dos no re fe ri do pe -
río do, seus adi ci o na is e res pec ti vos acrés ci mos le ga is.

“§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go não re du-
zi rá a base de cál cu lo das trans fe rên ci as a Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os na for ma dos arts. 153, §
5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b, e II, da Cons ti tu i-
ção, bem como a base de cál cu lo das apli ca ções em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das
re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te a que se re -
fe re o ad. 159, I, c, da Cons ti tu i ção.

”§ 2º Exce tua-se da des vin cu la ção de que tra ta
o ca put des te ar ti go a ar re ca da ção da con tri bu i ção
so ci al do sa lá rio-edu ca ção a que se re fe re o art. 212,
§ 5º, da Cons ti tu i ção.’
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e 
Ci da da nia.)

 PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003

Alte ra o ca put do art. 57 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º, do art. 60, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put do art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u-
nir-se-á, anu al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de
l5 de fe ve re i ro a 15 de de zem bro.” (NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

A pre sen te Pro pos ta ob je ti va al te rar o pe río do
des ti na do ao re ces so dos par la men ta res, con cen-
tran do-o no fi nal do ano.

Qu an do os me i os de trans por te eram me nos de -
sen vol vi dos, im pu nha-se ao par la men tar a ne ces si-
da de de re tor nar às suas ba ses por pe río do ra zoá vel
no meio do ano. No en tan to, hoje, o trans por te aé reo
abran ge to das as ca pi ta is do País, com vôos em
abun dân cia, o que faz com que vá ri os par la men ta res
re tor nem às suas ba ses pra ti ca men te toda se ma na.
Não se jus ti fi ca mais, pois, a pa ra li sa ção das ati vi da-
des do Con gres so Na ci o nal no meio do ano. Não há
dú vi da de que é obri ga ção do par la men tar es tar pre -
sen te em suas ba ses ele i to ra is, mas igual men te é
con sen so que este pro ce di men to não deve pre ju di car
as ati vi da des nor ma is do Po der Le gis la ti vo.

São es tas as ra zões que nos le vam a con tar
com o apo io dos ilus tres Pa res para a apro va ção da
pre sen te pro po si ção.

 Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2003. – Pa u lo
Paim – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca dan te –Amir
Lan do – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes e Bar ros –
Anto nio Car los Va la da res – Arthur  Vir gí lio Neto –
Edu ar do Su plicy – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma
Cle i de – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Hé lio Cos ta –
He lo í sa He le na – Ide li Sal vat ti – Jef fer son Pe res –
João Ca pi be ri be – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa -
van – Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la –
Osmar Dias – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan
Ca lhe i ros – Ro ber to Sa tur ni no – Sér gio Zam bi a si –
Serys Slhes sa en ko – Siba Ma cha do – Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SE ÇÃO VI
Das Re u niões

Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u nir-se-á, anu -
al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de 15 de fe ve re i ro a 30
de ju nho e de 1º de agos to a 15 de de zem bro.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2003

Dis põe so bre apli ca ção de re cur sos
des ti na dos à ir ri ga ção.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral. nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Pror ro ga-se, por quin ze anos, o dis pos to
no ca put do art. 42 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 Fe de ral.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

De acor do com a Com pa nhia de De sen vol vi-
men to dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba
(CODEVASF), os pri me i ros es tu dos para a im plan ta-
ção de pro je tos de ir ri ga ção no Nor des te fo ram efe tu-
a dos no iní cio da dé ca da de 1960, sen do que os pro -
je tos pi o ne i ros só ocor re ram em 1968 nas lo ca li da des
de Be be dou ro e de Man da ca ru. Em se gui da, ini ci-
ou-se a ins ta la ção de um im por tan te par que de agri -
cul tu ra ir ri ga da.

Atu al men te os pe rí me tros de Cu ra çá, Ma ni ço-
ba, Tou rão, Man da ca ru, Se na dor Nilo Co e lho e Be be-
dou ro con tam com uma área de ir ri ga ção da or dem
de 46.279 ha; os pro je tos Qu i xa be i ra, Pa u lo Afon so,
Bre jo de San ta Ma ria, Cruz das Almas e Pon ta/So bra-
di nho to ta li zam 117.398 ha, e se en con tram em es tu-
dos; e, por sua vez, em iní cio de im plan ta ção, en con-
tram-se a área Sul do Pon tal e a pri me i ra eta pa do Sa -
lis tre, to ta li zan do 9.451 ha, que in clui os pro je tos de
ir ri ga ção nas ilhas do Sub mé dio São Fran cis co e do
Com ple xo Ita pa ri ca, além da Uni da de de Di fu são de
Tec no lo gia e da Uni da de de Trans fe rên cia de
Embriões de Arco ver de, pólo com gran de po ten ci a li-
da de para a aqüi cul tu ra e que dis põe da Esta ção de
Pis ci cul tu ra do Be be dou ro.

A ir ri ga ção é de ex tre ma re le vân cia para o Nor -
des te, pois uti li za ins tru men tos de ele va da ca pa ci da-
de pro du ti va e re cur sos de alta tec no lo gia, o que pro -
pi cia não só a ele va ção da pro du ção e da ren da dos
agri cul to res, mas tam bém a ex pan são e o de sen vol vi-
men to da agri cul tu ra ir ri ga da, re sul tan do na ex pan-
são da ofer ta da pro du ção agrí co la para os mer ca dos
in ter no e ex ter no, fun da men tal tan to para abas te ci-
men to in ter no quan to para o equi lí brio ex ter no da
eco no mia bra si le i ra.

Como é de co nhe ci men to pú bli co, con si de ran do
des de os es tu dos de vi a bi li da de até a con clu são das
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obras, os em pre en di men tos na área de re cur sos hí -
dri cos têm pe río do de ma tu ra ção re la ti va men te lon go,
os ci lan do en tre dois e sete anos para pro je tos de por-
te mé dio, che gan do, nos ca sos de pro je tos de gran de
vul to, a ul tra pas sar dez anos.

Nes se sen ti do, con si de ran do en tre ou tros, o
gran de nú me ro de pro je tos exis ten tes na re gião, a
im por tân cia da agri cul tu ra ir ri ga da e o pra zo de ma -
tu ra ção dos pro je tos, pro põe-se a pror ro ga ção, por
mais quin ze anos, da vi gên cia do art. 42 do Ato das
Dis po si ções Tran si tó ri as da Car ta Mag na que tra ta
da apli ca ção mí ni ma de re cur sos da União para pro -
je tos de ir ri ga ção nas re giões Nor des te e Cen-
tro-Oes te.

Assim, o que se al me ja aqui é, pri o ri ta ri a men te,
em face do ris co de se per der todo o in ves ti men to
acu mu la do de anos, bem como a si ner gia de sen vol vi-
da nos se to res pro du ti vos, por um lado, ga ran tir a
exis tên cia das con di ções para dar con ti nu i da de ao
pro ces so de pes qui sa e de sen vol vi men to da pro du-
ção ir ri ga da no Nor des te. Por ou tro, as se gu rar a con ti-
nu i da de da apli ca ção dos re cur sos por par te da
União, con so an te o prin cí pio cons ti tu ci o nal de re du-
ção das de si gual da des in ter-re gi o na is tão sa lu tar
para re du ção da po bre za na re gião e para a es ta bi li-
da de da Fe de ra ção bra si le i ra.

Te mos a con vic ção de que a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção que ora sub me te mos à apre ci a ção
do Se na do Fe de ral re pre sen ta rá um ins tru men to es -
sen ci al de apo io à pro du ção ir ri ga da no Nor des te, e,
por de cor rên cia, im por tan te para o es for ço da ex pan-
são da pro du ção agrí co la bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Anto-
nio Car los Ma ga lhães –Du ci o mar Cos ta – Cé sar
Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – Lo mar Qu in ta ni lha
– Jo nas Pi nhe i ro – Arthur Vir gí lio – José Jor ge –
Efra im Mo ra es – José Agri pi no – Te o to nio Vi le la
Fi lho – Hé lio Cos ta – Edi son Lo bão – Luiz Otá vio – 
Pa u lo Octá vio – Ael ton Fre i tas – Sér gio Zam bi a si
– Alme i da Lima – Edu ar do Aze re do – Lú cia Vâ nia
– Re nan Ca lhe i ros – Mar co Ma ci el – Ro me ro Jucá
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Pa pa léo Paes – Mão San -
ta – He rá cli to For tes – Val dir Ra upp – De mós te nes
Tor res – Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis-

la ti vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se,
cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem -
bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral – Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 Se na do Fe -
de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal o pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da

re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser ob je-
to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 42. Du ran te quin ze anos, a União apli ca rá,
dos re cur sos des ti na dos à ir ri ga ção:

I – vin te por cen to na re gião Cen tro-Oes te;
II – cin qüen ta por cen to na re gião Nor des te, pre -

fe ren ci al men te no semi-ári do.
.........................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – As pro pos-
tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser li -
das es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes dos
arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das 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 do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Val dir Ra upp.

São li dos os se guin tes

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 15843JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 242, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que dis põe so bre as res tri ções
ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men-
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las nos
ter mos do § 4º do art. 220 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, em re la ção à pro pa gan da de
me di ca men tos e te ra pi as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 

1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 7º A pro pa gan da de me di ca men-
tos e de te ra pi as de qual quer tipo ou es pé-
cie so men te po de rá ser di ri gi da a pro fis si o-
na is, ha bi li ta dos le gal men te a, res pec ti va-
men te, pres cre vê-los e dis pen sá-los e in di-
cá-las, e po de rá ser fe i ta ape nas em pu bli-
ca ções es pe ci a li za das e ou tros me i os de
co mu ni ca ção di ri gi dos di re ta e es pe ci fi ca-
men te a es ses pro fis si o na is.

Pa rá gra fo úni co. É per mi ti da a pro mo-
ção do uso de me di ca men tos ge né ri cos nos 
me i os de co mu ni ca ção so ci al e no re cin to
dos es ta be le ci men tos au to ri za dos a dis pen-
sá-los, em cam pa nhas pu bli ci tá ri as pa tro ci-
na das por ges to res do Sis te ma Úni co de
Sa ú de. (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

Art. 7º A Re pre sen tan tes de la bo ra tó ri-
os pro du to res de me di ca men tos so men te
po de rão re a li zar pro pa gan da de me di ca-
men to di ri gi da a pro fis si o na is de sa ú de le-
gal men te ha bi li ta dos a pres cre ver e dis pen-
sar me di ca men tos.

§ 1º É pro i bi da a pro pa gan da de me di-
ca men tos fe i ta por re pre sen tan tes de la bo-
ra tó ri os, di ri gi das a au xi li a res de far má cia,
bal co nis tas de far má ci as e dro ga ri as e ou-
tras pes so as que exer çam ati vi da de de ven -
da di re ta ao con su mi dor de me di ca men tos.

§ 2º Na pro pa gan da de me di ca men tos
de que tra ta o ca put, é pro i bi do ou tor gar,
ofe re cer ou pro me ter prê mi os, van ta gem pe -
cu niá ri as ou em es pé cie aos pro fis si o na is a
que se di ri ge a ação pro mo ci o nal.

§ 3º A dis tri bu i ção de amos tras grá tis
de me di ca men tos so men te po de rá ser fe i ta
em em ba la gens que con te nham:

a) no mí ni mo, cin qüen ta por cen to do
con te ú do da em ba la gem apro va da pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria;

b) a ex pres são “amos tra grá tis” em
des ta que, com for ma ca rac te rís ti cas de fi ni-
das em re gu la men to;

c) o nú me ro do lote.
§ 4º É pro i bi da a dis tri bu i ção di re ta ao

pú bli co de me di ca men to para efe i tos de pro -
mo ção.

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe, no § 4º do art.
220, que a pro pa gan da co mer ci al de me di ca men tos e 
te ra pi as (bem como a de pro du tos de ta ba co, be bi das
al coó li cas e agro tó xi cos) es ta rá su je i ta a res tri ções
le ga is, como for ma de ga ran tir à pes soa e à fa mí lia a
pos si bi li da de de se de fen de rem da pro pa gan da de
pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos sam ser no ci vos
à sa ú de e ao meio am bi en te. Man da, ain da, que as
pe ças pu bli ci tá ri as de ve rão con ter, “sem pre que ne -
ces sá rio”, ad ver tên cia so bre os ma le fí ci os de cor ren-
tes do seu uso.

Essas dis po si ções cons ti tu ci o na is fo ram re gu la-
men ta das pela Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996,
que dis pôs – em re la ção à pro pa gan da co mer ci al de
me di ca men tos e te ra pi as – que esta, qual quer que
seja o seu tipo ou es pé cie, po de rá ser fe i ta em pu bli ca-
ções es pe ci a li za das, di ri gi das di re ta es pe ci fi ca men te
a pro fis si o na is e ins ti tu i ções de sa ú de (art. 7º ca put).

Como se vê, uma re da ção não mu i to cla ra quan -
to ao ob je ti vo de li mi tar esse tipo de pu bli ci da de ape -
nas aos mé di cos, den tis tas e far ma cêu ti cos.

Os me di ca men tos de ven da li vre, no en tan to,
po de rão sei anun ci a dos nos ór gãos de co mu ni ca ção
so ci al, des de que si gam al gu mas re gras e ado tem de -
ter mi na dos prin cí pi os.

As pe ças pu bli ci tá ri as des ses me di ca men tos
de vem, as sim, con ter ad ver tên ci as “quan to ao seu
abu so” (art. 7º § 1º), e não po dem con ter afir ma ções
que não se jam pas sí ve is de com pro va ção ci en tí fi ca
nem uti li zar de po i men tos de pro fis si o na is que não se -
jam le gal men te qua li fi ca dos para fazê-lo (§ 2º). Além
dis so, toda pro pa gan da de me di ca men tos con te rá,
obri ga to ri a men te, ad ver tên cia in di can do que, “a per -
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sis ti rem os sin to mas, o mé di co de ve rá ser con sul ta-
do” (§ 4º).

A Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de agos -
to de 2001, acres cen tou um novo pa rá gra fo ao art. 7º
da lei, para per mi tir a pro pa gan da de me di ca men tos
ge né ri cos em cam pa nhas pa tro ci na das pelo Mi nis té-
rio da Sa ú de (atu al § 4º com re nu me ra ção do an te ri or
para § 5º)

A Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996, foi re gu-
la men ta da pelo De cre to nº 2.018, de 10 de ou tu bro de 
1996. Nes se de cre to, os sete ar ti gos e os oito in ci sos
e pa rá gra fos que tra tam da pro pa gan da de me di ca-
men tos ba si ca men te re pe tem dis po si ções da lei e
acres cen tam con di ções a se rem ob ser va das na pu-
bli ci da de de me di ca men tos de ven da li vre.

Ulte ri or men te, a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria ba i xou a Re so lu ção nº 102, de 30 de no-
vem bro de 2000, apro van do um “re gu la men to so bre
pro pa gan das, men sa gens pu bli ci tá ri as e pro mo ci o-
na is e ou tras prá ti cas cujo ob je to seja a di vul ga ção,
pro mo ção ou co mer ci a li za ção de me di ca men tos”.

Esse novo re gu la men to de ta lha, em mais de
cem dis po si ti vos, o con ce i tos, prin cí pi os e con di ções
com que deve se fa zer, em nos so país, a “pro pa gan da
co mer ci al” – como diz a Cons ti tu i ção – de me di ca-
men tos.

Ape sar de to dos es ses re gu la men tos, o que ve -
mos é o sei di u tur no des cum pri men to por par te dos me -
i os de co mu ni ca ção de nos so país que nos bom bar de i-
am com a pu bli ci da de de me di ca men tos que nos de so-
bri gam de há bi tos sa u dá ve is e que não têm con tra-in di-
ca ções, e te ra pi as va ri a das, de tal modo que su pe ram a
ca pa ci da de re gu la do ra dos ór gãos de auto-re gu la ção
pu bli ci tá ria e de fis ca li za ção da Anvi sa.

Não é à toa que te mos ele va dís si mas ta xas de
in to xi ca ção por me di ca men tos, e que esse tipo de in -
to xi ca ção é o mais fre qüen te, se gun do da dos do Sis -
te ma de Infor ma ções To xi co ló gi cas da Fun da ção
Oswal do Cruz. No Bra sil, a in to xi ca ção por me di ca-
men tos é ca u sa mais fre qüen te de ado e ci men to e
mor te su pe ran do os agro tó xi cos e de sin fe tan tes.

O pro je to de lei que sub me to à con si de ra ção dos
no bres co le gas bus ca atu a li zar nos sa le gis la ção so bre
a ma té ria para co lo car nos so país a par dos pa í ses
adi an ta dos, onde a pu bli ci da de de me di ca men tos e te -
ra pi as é le va da a sé rio e mu i to bem re gu la men ta da.

Espe ro o aco lhi men to e as con tri bu i ções dos
com pa nhe i ros des ta Casa para o apri mo ra men to da
pro po si ção.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

LEGISLAÇÃO CITADA,  ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as
e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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. 7º A pro pa gan da de me di ca men tos e te ra pi-
as de qual quer tipo ou es pé cie po de rá ser fe i ta em pu -
bli ca ções es pe ci a li za das di ri gi das di re ta e es pe ci fi ca-
men te a pro fis si o na is e ins ti tu i ções de sa ú de.

1º Os me di ca men tos anó di nos e de ven da li vre,
as sim clas si fi ca dos pelo ór gão com pe ten te do Mi nis-
té rio da Sa ú de, po de rão ser anun ci a dos nos ór gãos
de co mu ni ca ção so ci al com as ad ver tên ci as, quan to
ao seu abu so, con for me in di ca do pela au to ri da de
clas si fi ca tó ria.

2º A pro pa gan da dos me di ca men tos re fe ri dos
nes te ar ti go não po de rá con ter afir ma ções que não
se jam pas sí ve is de com pro va ção ci en tí fi ca, nem po -
de rá uti li zar de po i men tos de pro fis si o na is que não se -
jam le gal men te qua li fi ca dos para fazê-lo.

3º Os pro du tos fi to te rá pi cos da flo ra me di ci nal
bra si le i ra que se en qua dram no dis pos to no § 1º des -
te ar ti go de ve rão apre sen tar com pro va ção ci en tí fi ca
dos seus efe i tos te ra pêu ti cos no pra zo de cin co anos
da pu bli ca ção des ta Lei, sem o que sua pro pa gan da
será au to ma ti ca men te ve da da.

4º Toda a pro pa gan da de me di ca men tos con te-
rá obri ga to ri a men te ad ver tên cia in di can do que, a per -
sis ti rem os sin to mas, o mé di co de ve rá ser con sul ta do.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a-
ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa
cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção
jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so -
ci al, ob ser va do o dis pos to no art. 5º IV, V, X, XIII e XIV.
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§ 2º É ve da da toda e qual quer cen su ra de na tu-
re za po lí ti ca, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.

§ 3º Com pe te à lei fe de ral:

I – re gu lar as di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos,
ca ben do ao po der pú bli co in for mar so bre a na tu re za
de les, as fa i xas etá ri as a que não se re co men dem, lo -
ca is e ho rá ri os em que sua apre sen ta ção se mos tre
ina de qua da;

II – es ta be le cer os me i os le ga is que ga ran tam à
pes soa e à fa mí lia a pos si bi li da de de se de fen de rem
de pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são
que con tra ri em o dis pos to no art. 221, bem como da
pro pa gan da de pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos -
sam ser no ci vos à sa ú de e ao meio am bi en te.

§ 4º A pro pa gan da co mer ci al de ta ba co, be bi das
al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e te ra pi as es -
ta rá su je i ta a res tri ções le ga is, nos ter mos do in ci so II
do pa rá gra fo an te ri or, e con te rá, sem pre que ne ces-
sá rio, ad ver tên cia so bre os ma le fí ci os de cor ren tes de 
seu uso.

§ 5º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al não po -
dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de mo no pó lio
ou oli go pó lio.

§ 6º A pu bli ca ção de ve í cu lo im pres so de co mu-
ni ca ção in de pen de de li cen ça de au to ri da de.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi-
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni-
tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, que con fi gu ra in fra ções à le gis-
la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le ce as
san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Os dis po si ti vos a se guir in di ca dos da Lei
nº 9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 3º Fica cri a da a Agên cia Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria – ANVISA, au tar quia sob re gi me es -
pe ci al, vin cu la da ao Mi nis té rio da Sa ú de, com sede e
foro no Dis tri to Fe de ral, pra zo de du ra ção in de ter mi-
na do e atu a ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.

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

.........................................................................“(NR)
“Art. 7º ...............................................................

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

....................................................................................
VII – au to ri zar o fun ci o na men to de em pre sas de

fa bri ca ção, dis tri bu i ção e im por ta ção dos pro du tos
men ci o na dos no art. 8º des ta lei e de co mer ci a li za ção
de me di ca men tos;
....................................................................................
....................................................................................

XXV – mo ni to rar a evo lu ção dos pre ços de me -
di ca men tos, equi pa men tos, com po nen tes, in su mos e 
ser vi ços de sa ú de, po den do para tan to:

a) re qui si tar, quan do jul gar ne ces sá rio, in for ma-
ções so bre pro du ção, in su mos, ma té ri as–pri mas,
ven das e qua is quer ou tros da dos, em po der de pes -
so as de di re i to pú bli co ou pri va do que se de di quem
às ati vi da des de pro du ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li-
za ção dos bens e ser vi ços pre vis tos nes te in ci so,
man ten do o si gi lo le gal quan do for o caso;

b) pro ce der ao exa me de es to ques, pa péis e es -
cri tas de qua is quer em pre sas ou pes so as de di re i to
pú bli co ou pri va do que se de di quem às ati vi da des de
pro du ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção dos bens e
ser vi ços pre vis tos nes te in ci so, man ten do o si gi lo le -
gal quan do for o caso;

c) quan do for ve ri fi ca da a exis tên cia de in dí ci os
da ocor rên cia de in fra ções pre vis tas nos in ci sos III ou
IV do art. 20 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994,
me di an te au men to in jus ti fi ca do de pre ços ou im po si-
ção de pre ços ex ces si vos, dos bens e ser vi ços re fe ri-
dos nes ses in ci sos, con vo car os res pon sá ve is para,
no pra zo má xi mo de dez dias úte is, jus ti fi car a res pec-
ti va con du ta;

d) apli car a pe na li da de pre vis ta no art. 26 da Lei
nº 8.884, de 1994;

XXVI – con tro lar, fis ca li zar e acom pa nhar, sob o
pris ma da le gis la ção sa ni tá ria, a pro pa gan da e pu bli-
ci da de de pro du tos sub me ti dos ao re gi me de vi gi lân-
cia sa ni tá ria;

XXVII – de fi nir, em ato pró prio, os lo ca is de en -
tra da e sa í da de en tor pe cen tes, psi co tró pi cos e pre -
cur so res no País, ou vi do o De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.018, DE 1º DE OUTUBRO DE 1996

Re gu la men ta a Lei nº 9.294, de 15 de 
ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri-
ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos
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fu mí ge nos, be bi das al coó li cas, me di ca-
men tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las,
nos ter mos do § 4º do art. 220 da Cons ti-
tu i ção.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 9.294, de 15 de ju -
lho de 1996,

De cre ta:

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

RESOLUÇÃO – RDC Nº 102, 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000 (*)
(Re pu bli ca da no DOU de 1º-6-2001)

A Di re to ria Co le gi a da da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria no uso da atri bu i ção que lhe con -
fe re o art. 11 in ci so IV do Re gu la men to da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria apro va do pelo De-
cre to nº 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o ar ti go 8º,
IV do Re gi men to Inter no apro va do pela Por ta ria nº
593 de 25 de agos to de 2000, em re u nião re a li za da
em 29 de no vem bro de 2000; 

Con si de ran do a Lei nº 6.360 de 23 de se tem bro
de 1976 pu bli ca da no DOU de 24 de se tem bro de
1976;

con si de ran do a Me di da Pro vi só ria 2.039-22/2000;
con si de ran do a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988;
con si de ran do o dis pos to na Lei nº 9.782, de 26

de ja ne i ro de 1999;
con si de ran do o De cre to nº 79.094, de 5 de ja ne-

i ro de 1977. que re gu la men ta a Lei nº 6.360, de 24 de
se tem bro de 1976;

con si de ran do a Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976;

con si de ran do o De cre to nº 78.992, de 21 de de -
zem bro de 1976, que re gu la men ta a Lei nº 6.368, de
21 de ou tu bro de 1976;

con si de ran do a Lei nº 6.437, de 20 de agos to de
1977, so bre in fra ções sa ni tá ri as, al te ra da pela Lei nº
9.005 de 16 de mar ço de 1995 e pela Lei nº 9.695 de
20-08-1998, DOU de 21-8-1998;

con si de ran do a Lei nº 9.294 de 15 de ju lho de
1996;

con si de ran do o De cre to nº 2.018, de 1º de ou tu-
bro de 1996 que re gu la men ta a Lei nº 9.294, de 15 de
ju lho de 1996;

con si de ran do a MP nº 1.814, de 26 de fe ve re i ro
de 1999;

con si de ran do o art. 3º da MP nº 1.912-10, de 25
de no vem bro de 1999;

con si de ran do a Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro
de 1990;

con si de ran do o De cre to nº 2.181, de 20 de mar -
ço de 1997;

ado tou a se guin te Re so lu ção de Di re to ria Co le-
gi a da e eu, Di re tor-Pre si den te, de ter mi no a sua pu bli-
ca ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 243, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 43
da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 (Có di go de Pro te ção e De fe sa do
Con su mi dor), para re du zir de cin co para
dois anos o pra zo má xi mo para a ma nu-
ten ção de in for ma ções ne ga ti vas em ca-
das tros de con su mi do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de

se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 43. .................................................
.............................................................
§ 1º Os ca das tros e da dos de con su-

mi do res de vem ser ob je ti vos cla ros, ver da-
de i ros e em lin gua gem de fá cil com pre en-
são, não po den do con ter in for ma ções ne ga-
ti vas re fe ren tes a pe río do su pe ri or a dois
anos.

.................................................. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Os ca das tros de con su mi do res exis tem para in -
for mar aos for ne ce do res de pro du tos e ser vi ços acer -
ca do ina dim ple men to dos de ve do res, di fi cul tan do
aos ins cri tos nes ses ban cos de da dos o aces so ao
cré di to no mer ca do con su mi dor. Con si de ran do as di fi-
cul da des da po pu la ção bra si le i ra, es pe ci al men te das
ca ma das me nos abas ta das, a im pos si bi li da de de
com prar com pa ga men to di fe ri do pode res trin gir o
aces so des sas pes so as até mes mo aos gê ne ros de
pri me i ra ne ces si da de.

Re co nhe cem-se mé ri tos aos ca das tros de con -
su mi do res, como o fato de acar re tar a re du ção das
exi gên ci as nas ope ra ções re a li za das com con su mi-
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do res pon tu a is, bem como a di mi nu i ção dos ris cos a
que as em pre sas es tão sub me ti das, com con se qüen-
te que da dos cus tos e dos pre ços dos pro du tos. No
en tan to, es ses ca das tros de vem ser ri go ro sa men te
dis ci pli na dos pela lei, a fim de evi tar que se to mem
ins tru men tos de abu sos.

O pra zo má xi mo de cin co anos, que o Có di go de 
Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor es ta be le ce, para a
ma nu ten ção dos re gis tros ne ga ti vos con tra o con su-
mi dor é ex ces si vo, por pri var o ci da dão ina dim plen te
de sua ci da da nia cre di tí cia.

A pre sen te pro po si ção visa a per mi tir o aces so
ao cré di to ao con su mi dor que há mais de dois anos
cum pre suas obri ga ções, pois se tra ta de pra zo ra-
zoá vel para con si de rá-lo re a bi li ta do a re ce ber cré di to.
Des sa for ma, não se one ram ex ces si va men te os con -
su mi do res e, ao mes mo tem po, man têm-se ga ran ti as
su fi ci en tes para que os for ne ce do res de pro du tos e
ser vi ços não se jam lu di bri a dos por pes so as mal in ten-
ci o na das, que sis te ma ti ca men te de i xam de cum prir
seus com pro mis sos. Além do mais, esta pro po si ção
tem o mé ri to de evi tar a so bre car ga dos ban cos de da -
dos e ca das tros de con su mi do res, con tri bu in do para a
efi ciên cia dos ser vi ços. Por fim, a vol ta em me nor pra -
zo des ses con su mi do res ao mer ca do aque ce as ven -
das e traz be ne fí ci os à eco no mia como um todo.

Res sal te-se que o art. 5º, XXXII, da Cons ti tu i ção
pre vê que o Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, a de -
fe sa do con su mi dor e o ca put do art. 170 es ta be le ce
que a or dem eco nô mi ca tem como base os di ta mes
da jus ti ça so ci al des ta can do-se en tre seus prin cí pi os
a de fe sa do con su mi dor.

Des se modo, con ta mos com o apo io dos no bres
par la men ta res à apro va ção do pro je to, que tem por
ob je ti vo am pa rar o con su mi dor re a bi li ta do, que não
deve ser ba ni do do mer ca do por tão lon go pe río do.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2003. – Au-
gus to Bo te lho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 5º .............................................................
XXXII – O Esta do Pro mo ve rá, na for ma da lei, a

De fe sa do Con su mi dor.
Art. 170. ...........................................................
V – De fe sa do Con su mi dor”

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

“Art. 43. ............................................................
§ 1º Os ca das tros e da dos de con su mi do res de -

vem ser ob je ti vos, cla ros, ver da de i ros e em lin gua-

gem de fá cil com pre en são, não po den do con ter in for-
ma ções ne ga ti vas re fe ren tes a pe río do su pe ri or a cin -
co anos”
....................................................................................

(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 (Pa u lo Paim) _ 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.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Val dir Ra upp.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 27/03-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 118 do Re gi men to

Inter no des ta Casa, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia
que esta Pre si dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o
pra zo es ti pu la do pelo Ato da Mesa (SF) nº 1 de 2001,
para apre ci a ção do Re que ri men to nº 409, de 2003,
de au to ria do Se na dor Val dir Ra upp.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra o Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to
a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na-
dor Pa u lo Paim, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di-
dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co -
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mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no. Fi cam ins cri tos os Se na do res Pa -
pa léo Paes, Pa u lo Pa van e Pa u lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, a Pre si dên cia per gun ta se V. Exª quer
usar da pa la vra como Lí der nes te mo men to?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, fa lei com o Se na dor De mós te nes Tor res.
Vou fa lar após o Lí der do PT, Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pois não,
Exce lên cia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re-
pa, por per mu ta com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun ci a-
men to.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pú bli co
que nos ouve, vou co men tar al gu mas de cla ra ções fe i-
tas on tem. Antes, no en tan to, vou fa lar de um as sun to
que, sem dú vi da, é um tema atu a lís si mo na con jun tu-
ra po lí ti ca, prin ci pal men te quan do se dis cu te a re for-
ma tri bu tá ria no nos so País: a de so ne ra ção das ex-
por ta ções, no âm bi to da re for ma tri bu tá ria, em trâ mi te
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

E como não po de ria de i xar de ser, faço este de -
ba te do pon to de vis ta do meu Esta do, o Pará, que
tem sido pre ju di ca do por uma le gis la ção pu ni ti va aos
Esta dos ex por ta do res. Entre tan to, não o faço com a
mi o pia dos que acre di tam em so lu ções par ci a is ou
ca su ís ti cas para de fen der um Esta do e cri ar cons tran-
gi men tos a ou tros: te mos uma vi são re gi o nal que não
é des ta ca da da vi são glo bal. E tam pou co faço este
de ba te com a dis po si ção de quem so men te se põe a
cri ti car po lí ti cas sem apon tar so lu ções.

Tra go, hoje, na ver da de, duas al ter na ti vas viá ve-
is, cons tru í das a par tir do de ba te com aca dê mi cos,
téc ni cos e se to res or ga ni za dos da so ci e da de, como,
ade ma is, pri ma a his tó ria do nos so Par ti do, o Par ti do
dos Tra ba lha do res. Por úl ti mo, o faço es pe ci al men te
para es cla re cer a so ci e da de so bre al guns pon tos da
re for ma tri bu tá ria que têm sido dis cu ti dos de ma ne i ra
fa la ci o sa pela im pren sa e por al guns ato res po lí ti cos.

Co me ço, en tão, por esse úl ti mo pon to, por que é
es cla re cen do a ci da da nia e de fen den do a ver da de
que se cons trói um man da to ver da de i ra men te po pu-
lar e se re cu pe ra o pres tí gio das ins ti tu i ções.

O tema da de so ne ra ção das ex por ta ções é can -
den te no Esta do do Pará e re le van te tam bém para os
ou tros en tes fe de ra dos, por que a Lei Kan dir, apro va-
da em 1996, sob o Go ver no Fer nan do Hen ri que, ao
pro i bir a im po si ção de ICMS aos ex por ta do res, cri ou
um sis te ma de re nún cia fis cal de modo a fa vo re cer a
ba lan ça co mer ci al e o ba lan ço de pa ga men tos, ba ra-
te an do o pre ço para o com pra dor ex ter no. Ora, isso
tem im pac tos sig ni fi ca ti vos e, ob vi a men te, po si ti vos,
no equi lí brio fis cal, no ris co Bra sil e na taxa de ju ros.
É, te o ri ca men te, o ele men to ala van ca dor do de sen-
vol vi men to, ao ga ran tir ga nhos de com pe ti ti vi da de
nos pro du tos cuja ca de ia pro du ti va se con fi gu ra pri -
mor di al men te no ter ri tó rio na ci o nal. Ela é uma po lí ti ca
con sis ten te? Acre di ta mos que sim. É com pa tí vel com
um pro je to de de sen vol vi men to eco no mi ca men te
sus ten tá vel? Tam bém acre di ta mos que sim. É ca paz
de vi a bi li zar a su pe ra ção dos atu a is ní ve is de po bre za
e re ver são do qua dro de de si gual da des ob ser va dos
na so ci e da de bra si le i ra? Pode ser, se as so ci a do a ou -
tros ins tru men tos de pro mo ção da igual da de so ci al,
sem a qual qual quer de sen vol vi men to não é be né fi co.

Não dis cu ti mos o prin cí pio da de so ne ra ção,
mas seus efe i tos per ver sos e, por isso, a dis cus são é
bas tan te aca lo ra da, em es pe ci al no meu Esta do do
Pará.

O Pará, por suas pe cu li a ri da des, aca bou sen do
pre ju di ca do por essa po lí ti ca. Como seu mo de lo de
de sen vol vi men to foi e ain da é ca rac te ri za do pela pou -
ca di ver si fi ca ção da base pro du ti va e pela im ple men-
ta ção de gran des pro je tos, es pe ci al men te mi ne ra is e
me ta lúr gi cos, com ba i xo ín di ce de ver ti ca li za ção,
con for ma-se como um Esta do ex por ta dor de pro du-
tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos. O que ocor re? Sen -
do su pe ra vi tá rio, ou seja, ex por tan do mais do que im -
por ta, e com dis pos to na Lei Kan dir, o Esta do de i xa
de ar re ca dar os re cur sos.

Para ter mos uma idéia do dra ma fis cal que re -
pre sen ta a de so ne ra ção no Pará, des de a apro va ção
da Lei Kan dir, em 1996, o Esta do per deu cer ca de
R$500 mi lhões, ou me lhor, o Esta do de i xou de ar re-
ca dar R$500 mi lhões. Mais ain da, como gran de par te
dos bens usa dos pe las em pre sas ex por ta do ras são
ad qui ri dos fora do Esta do, as em pre sas pa gam o
ICMS por es ses in su mos no Esta do de ori gem. Como
o tri bu to está al can ça do pela de so ne ra ção, es sas
mes mas em pre sas aca bam por ad qui rir um cré di to
con tra a fa zen da do Esta do do Pará pelo im pos to que
pa ga ram no Esta do onde tais bens fo ram pro du zi dos.
Esse mon tan te al can ça hoje, no Pará, algo em tor no
de R$250 mi lhões, ou seja, o Esta do de i xou de ar re-
ca dar R$500 mi lhões, e R$250 mi lhões es tão nas
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mãos das em pre sas ex por ta do ras e re pre sen tam cré -
di to con tra a fa zen da do Esta do. E o mais irô ni co é
que são jus ta men te Esta dos como o Pará e Mi nas
Ge ra is que aca bam por ar car com gran de par te do
sal do po si ti vo da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, os
mais pre ju di ca dos pela le gis la ção, sem que com isso
ob te nham a de vi da con tra par ti da.

Faço essa re tros pec ti va por que, quan do da
apre sen ta ção da re for ma tri bu tá ria, al guns Go ver na-
do res, in clu si ve o do meu Esta do, pa re ci am sur pre-
sos com a exis tên cia da de so ne ra ção, como se essa
fos se uma no vi da de e não vi es se ocor ren do já há seis 
anos. Pa re ce que al guns fa zem ques tão de ter uma
am né sia, como o ex-Pre si den te da Re pú bli ca. Na ver -
da de, a de so ne ra ção cons ta va da Car ta dos Go ver-
na do res de fe ve re i ro des te ano. Por tan to, to dos sa bi-
am que isso se ria co lo ca do na pro pos ta de re for ma
tri bu tá ria.

De fato, a de so ne ra ção é uma he ran ça da ges -
tão do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Na 
sua ver são ori gi nal, a Lei Kan dir se quer pos su ía a
pre vi são de um fun do de com pen sa ção aos Esta dos,
me ca nis mo que so men te foi ado ta do em 1997, após
pres são dos Go ver na do res.

De acor do com a le gis la ção pro pos ta e apro va-
da no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, esse
fun do, que nun ca su priu de fato as per das dos Esta -
dos com a de so ne ra ção, se ria en cer ra do em 2000.
De po is, por pres são, hou ve nova ne go ci a ção e esse
fun do foi es ten di do até 2002, ape nas no Go ver no Fer-
nan do Hen ri que Car do so – go ver no do mes mo Par ti-
do do ex-Go ver na dor e do atu al Go ver na dor do nos so
Esta do. É pre ci so que to dos sa i bam: foi a equi pe de
tran si ção do Pre si den te Lula que re a li zou a ne go ci a-
ção fun da men tal e de emer gên cia para vi a bi li zar a ex -
ten são des se me ca nis mo cons tan te na Lei Kan dir até
2006, di fe ren te do que se tem dito no nos so Esta do.
Se de pen des se do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, essa com pen sa ção te ria ter mi na do em
2000 ou se es ten de ria, no má xi mo, até 2002. 

Mas, di an te des se qua dro em que as de so ne ra-
ções es tão pos tas como um im pe ra ti vo de eco no mi as
su je i tas a in ten sos flu xos in ter na ci o na is de bens e
ser vi ços – como re sol ver o pro ble ma dos Esta dos ex -
por ta do res que per dem re ce i ta com a re nún cia?
Acre di ta mos que a mu dan ça de mo de lo tri bu tá rio não 
deve ser abrup ta. É pre ci so ter me ca nis mos de tran si-
ção para per mi tir que as eco no mi as lo ca is se adap-
tem e um novo mo de lo de de sen vol vi men to se ins ta le.

Te nho fa la do, nes ta Casa, so bre a pos tu ra crí ti-
ca que te mos ao mo de lo de de sen vol vi men to do Pará
e da Ama zô nia como um todo: de cima para ba i xo, de

fora para den tro, sem le var em con ta a gran de di ver si-
da de da re gião. É pre ci so mu dar esse mo de lo, di ver si-
fi can do sua base e cri an do ou tros ins tru men tos e me -
ca nis mos de ge ra ção de em pre go e dis tri bu i ção de
ren da. Mas isso não se faz do dia para a no i te e nem
tem sido a mar ca dos go ver nos até o ano pas sa do.

Tra go, hoje, duas pro pos tas. Uma, que da rei en -
tra da aqui e que está em pro ces so de co le ta de as si-
na tu ras, é uma Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que cria um me ca nis mo com pen sa tó rio tem po rá rio,
vi san do a cor ri gir a dis tri bu i ção de si gual dos cus tos
fis ca is vin cu la dos à de so ne ra ção en tre os en tes fe de-
ra ti vos es ta du a is.Atu al men te, os Esta dos que ex por-
tam ar cam com os ma i o res cus tos. Se isso ocor re,
que in cen ti vos têm os Esta dos para re di re ci o na rem
os seus re cur sos pro du ti vos para os se to res ex por ta-
do res? Além dis so, ima gi nem o im pac to enor me na
sua sus ten ta bi li da de fis cal. Como se rão fe i tas as po lí-
ti cas so ci a is e a ma nu ten ção da in fra-es tru tu ra pro du-
ti va, com a pre sen ça de for tes re nún ci as?

Para cor ri gir isso, a Pro pos ta de Emen da Cons -
ti tu ci o nal cons ti tui um fun do ba se a do em um per cen-
tu al do Impos to de Impor ta ção e do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos, a ser dis tri bu í do aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral, le van do-se em con ta o va lor
pro por ci o nal das res pec ti vas ex por ta ções de pro du-
tos pri má ri os e semi-ela bo ra dos e ao sal do po si ti vo
na ba lan ça co mer ci al de cada um. Além dis so, 25%
des se mon tan te se ria re pas sa do aos Mu ni cí pi os, se -
gun do os cri té ri os cons ti tu ci o na is.

A ou tra pro pos ta será en tre gue ao Re la tor da
Re for ma Tri bu tá ria, De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, da -
qui a pou co. É uma su ges tão de emen da adi ti va ao
pro je to da re for ma tri bu tá ria em tra mi ta ção na Câ ma-
ra. Não é um me ca nis mo com pen sa tó rio, mas é a ga -
ran tia do fun ci o na men to da de so ne ra ção das ex por-
ta ções por re pre sen tar a se cu ri ti za ção dos cré di tos
do ICMS. O que isso sig ni fi ca? Está-se cri an do uma
ver da de i ra “bom ba-re ló gio” nos Esta dos ex por ta do-
res, pois as em pre sas ex por ta do ras es tão cre di tan do
o va lor do ICMS pago no Esta do de ori gem, quan do
ad qui rem bens que ser vi rão à sua pro du ção para ex -
por ta ção, jun to às se cre ta ri as de Fa zen da dos Esta -
dos onde ocor re a ex por ta ção, am pli an do ain da mais
as per das dos Esta dos ex por ta do res. Ou seja, quan -
do se faz uma com pra no Pa ra ná, o ICMS é co lo ca do
como cré di to con tra a Fa zen da no Esta do do Pará,
que é o Esta do ex por ta dor.

Qual é a nos sa su ges tão que será en tre gue ao
De pu ta do Re la tor da re for ma? Com a trans for ma ção
des ses cré di tos das em pre sas ex por ta do ras em tí tu-
los pú bli cos a se rem uti li za dos para pa ga men to de tri -
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bu tos fe de ra is, pos te ri or men te com pen sa dos pela
União jun to aos Esta dos de ori gem, será pos sí vel
atin gir com efe ti vi da de a de so ne ra ção das ex por ta-
ções, já que os Esta dos – não é ape nas o Esta do do
Pará –, como re gra ge ral, não têm pago às em pre sas
ex por ta do ras os va lo res que elas têm di re i to. Eles têm 
ge ra do um acú mu lo de cré di tos que de ve rá ser pago
de al gu ma for ma e al gum dia. Isso ame a ça, num fu tu-
ro pró xi mo, in vi a bi li zar as fi nan ças de al gu mas uni da-
des da fe de ra ção, en tre elas o Pará. 

Com a se cu ri ti za ção, a União não ar ca rá com o
peso da me di da, o cus to da de so ne ra ção será di vi di-
do de for ma mais equâ ni me den tro da fe de ra ção, e as 
em pre sas po de rão fa zer cir cu lar os re cur sos hoje pre -
sos às se cre ta ri as de fa zen da es ta du a is.

Srªs e Srs. Se na do res, am bas as pro pos tas tra -
zem a pos si bi li da de de cor ri gir dis tor ções e so lu ci o-
nar im pas ses no fe de ra lis mo fis cal bra si le i ro. Seja por 
in ter mé dio de me ca nis mos de se cu ri ti za ção ou de
me ca nis mos com pen sa tó ri os – na ver da de, os dois
são com pen sa tó ri os – exis tem al ter na ti vas para o
pro ble ma – não ad ae ter num , mas tem po ral, pois a
nos sa pro pos ta é por quin ze anos, e a cada ano se di -
mi nui um quin ze avos des se re cur so até que o Esta do
pos sa se ade quar e al te rar a sua base pro du ti va. É
pre ci so di zer cla ra men te que es ses pro ble mas fo ram
her da dos do go ver no pas sa do, e o nos so go ver no
tem pro cu ra do so lu ci o ná-los com o diá lo go, a cons-
tru ção de con sen sos, a re fle xão res pon sá vel de quem 
go ver na para o ama nhã – um ama nhã com mais jus ti-
ça so ci al, mais so li da ri e da de e mais com pro mis so
com o de sen vol vi men to sus ten tá vel e éti co des te
País. E, aci ma de tudo, que as ci da dãs e os ci da dãos
sa i bam que nós, le gí ti mos re pre sen tan tes de seus in -
te res ses e so nhos, es ta mos tra ba lhan do para a edi fi-
ca ção de um novo mo de lo de de sen vol vi men to e, mu -
i to mais do que isso, de uma nova so ci e da de.

Nes te pon to, eu que ria la men tar o modo com
que esse de ba te tem sido fe i to no nos so Esta do.
Estão ten tan do fa zer com que o povo, as en ti da des
re pre sen ta ti vas da so ci e da de e as en ti da des em pre-
sa ri a is es que çam de que este é um pro ble ma her da-
do do go ver no an te ri or, do ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, pro ble ma para o qual es ta mos
apre sen tan do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, so lu-
ções con cre tas nun ca an tes apre sen ta das. E pa re ce
que al guns se es que cem dis so.

Aliás, la men to as crí ti cas in jus tas, mas elas são
tí pi cas de quem é ex. Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or, o ex-Pre si den te da Re pú bli ca age como ex-ma ri-
do; a mu lher de ci diu se se pa rar e ele não se con for ma
por que foi ela quem to mou a de ci são. Então, ele fica

in qui e to, re vol ta do e pas sa a ata car a to dos. É um tí pi-
co ex, que não se con for mou de ter sido pre te ri do, de
ter sido co lo ca do na con di ção de ex, não por sua von -
ta de, mas pela von ta de do povo. Aí ten ta cha mar a
aten ção, pro cu ran do fa zer com que o povo es que ça
de que o Bra sil que her da mos, com to das as ma ze las,
foi cons tru í do por esse ex.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
do ra, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, com toda a li ber da de que te -
mos tido aqui de de ba ter – é mu i to bom ouvi-la –, gos -
ta ria de lem brar que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
foi re e le i to; não é por for ça das ur nas que ele hoje é
um ex-Pre si den te. É um erro que a se nho ra co me te,
pois Fer nan do Hen ri que há ha via sido re e le i to uma
vez e não po dia sê-lo ou tra vez. As de cla ra ções do
Pre si den te são ba se a das em fa tos re a is. Esta mos ao
fim dos pri me i ros seis me ses do Go ver no Lula e não
ve mos ações efe ti vas na prá ti ca, tan to é que as re a-
ções co me çam a acon te cer. Os jor na is es tão mos-
tran do a di mi nu i ção da pro du ção in dus tri al no Rio de
Ja ne i ro, São Pa u lo e Mi nas, e isso pre o cu pa mu i to. É
evi den te que os pro ble mas exis tem. Sa be mos bem
que no fim do ano pas sa do tí nha mos uma es ca la da
da in fla ção, ad vin da do te mor de que de cla ra ções an -
te ri o res do PT, fe i tas por vá ri os de seus mem bros, pu -
des sem ser co lo ca das em prá ti ca. Fe liz men te, não o
fo ram. Esta mos de acor do. O Pre si den te Lula teve
bom sen so e res pon sa bi li da de e não co lo cou em prá -
ti ca ques tões como “Fora, FMI”, que era um dos slo-
gans do PT. Faço esse pe que no apar te no sen ti do de
re gis trar que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que é um
ex-Pre si den te por for ça da lei, que não per mi tiu que
ele se can di da tas se uma ou tra vez, mas ele de i xou
um bom le ga do de re a li za ções para o Bra sil. Esta mos
aqui, como mem bros da Opo si ção, para re gis trar apo -
io ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na dor. Dis cor do da sua po si ção: é um
ex-pre te ri do, sim. É pre te ri do por que fez cam pa nha,
le vou de ba i xo do bra ço seu can di da to, como can di da-
to do seu go ver no, que iria con ti nu ar o seu go ver no, e
esse can di da to foi pre te ri do, sim. 

Como a Mesa já está...
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me um

apar te, no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa?
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Não, Infe -
liz men te, por acor do fe i to com to dos os Lí de res, apar-
te só den tro do ho rá rio...

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Mas se pas sa-
ram so men te seis se gun dos, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi um pe -
di do de to dos os Lí de res. Como to dos os Lí de res pe -
di ram isso, a Mesa vai ter que cum prir.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Está bom. Eu es -
pe ro que V.Exª use o mes mo cri té rio quan do fo rem os 
Se na do res do PT.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pode ter
cer te za que sim. Inclu si ve fiz si nal para a ora do ra, pe -
din do que con clu ís se, pois o seu tem po ha via ter mi-
na do.

Eu te nho sido to le ran te com to dos os Srs. Se na-
do res. O pe di do fe i to pela Mesa é que não con ce des-
se apar te, em hi pó te se ne nhu ma, quan do o ho rá rio
do ora dor na tri bu na es ti ver ter mi na do, como foi o
caso. Eu la men to, Se na dor José Jor ge. V. Exª sabe
que eu te nho sido to le ran te, in clu si ve com V. Exª,
quan do o seu tem po ha via ter mi na do. E V. Exª será o
pró xi mo ora dor.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Se na dor José Jor ge, eu con ce de ria o apar te, com
todo o pra zer, como con ce di ao Se na dor Edu ar do
Aze re do. Mas eu sa bia des sa re gra, des sa de ci são da 
Mesa, que, aliás, é cor re ta.

Tan to é ver da de que a he ran ça foi ne ga ti va para
o nos so País, que eu vim aqui fa lar de uma ques tão
que exis te des de 1996, qual seja, a de so ne ra ção das
ex por ta ções. Ja ma is foi apre sen ta da uma so lu ção
con cre ta não só para o nos so Esta do do Pará como
para Mi nas Ge ra is. Esta mos aqui hoje apre sen tan do
uma so lu ção, uma pro pos ta que cria uma ex ter na li da-
de po si ti va, que é di vi di da en tre to dos os en tes fe de-
ra ti vos; uma ex ter na li da de po si ti va para a União. 

É essa pro pos ta e tam bém a PEC que va mos
en tre gar da qui a pou co ao Re la tor, De pu ta do Vir gí lio
Gu i ma rães, para que S. Exª pos sa in cluí-las na pro -
pos ta de re for ma tri bu tá ria.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

José Jor ge, com mu i ta sa tis fa ção, con vi do V. Exª a fa -
zer uso da pa la vra, por 20 mi nu tos, com pro me ten-
do-me a ter a de vi da to le rân cia, por que ouvi-lo é sem -
pre uma sa tis fa ção para esta Casa.

A Mesa es cla re ce que V. Exª tem a pa la vra por
per mu ta com o Se na dor De mós te nes Tor res, que, por
sua vez, ce deu o seu tem po ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de-
ço a V. Exª. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na para fa lar de um as sun to que afli ge to das
as ci da des bra si le i ras: o caos no trans por te ur ba no.
As prin ci pa is ci da des do País per de ram a sua mo bi li-
da de e o ci da dão so fre em con ges ti o na men tos cons -
tan tes e com a má qua li da de do trans por te pú bli co de
pas sa ge i ros. E essa si tu a ção vem sen do agra va da
pelo avan ço do trans por te clan des ti no, que in va de as
re giões me tro po li ta nas, e pela uti li za ção cada vez
ma i or do car ro par ti cu lar de trans por te in di vi du al.

Por não dis por de um trans por te pú bli co ade-
qua do, a clas se mé dia vai em bus ca do car ro par ti cu-
lar e é co mum ver, nas gran des ci da des, fa mí li as em
que cada mem bro tem um car ro, re fle tin do em uma
ocu pa ção mé dia de uma pes soa por ve í cu lo. Um ca -
sal com três fi lhos e cin co car ros em casa é um fato
em mu i tas ci da des bra si le i ras.

Lem bro-me do meu tem po de es tu dan te, quan -
do o des lo ca men to para a es co la era fe i to por ôni bus,
com vi a gens agra dá ve is, con for tá ve is e prin ci pal men-
te se gu ras.Hoje, isso é im pos sí vel, pelo caos em que
se trans for mou o trans por te pú bli co de pas sa ge i ros.

Des sa for ma, a cada dia que pas sa, o ci da dão
per de seu di re i to de ir e vir, ga ran ti do pela Cons ti tu i-
ção, pre so em con ges ti o na men tos, ge ran do enor me
per da de pro du ti vi da de e com pe ti ti vi da de. A de se co-
no mia ur ba na, em con se qüên cia des sa si tu a ção, pro -
vo ca per das para o País de bi lhões de re a is todo ano.
E qual é a so lu ção?

O trans por te pú bli co de ma i or ra pi dez e ma i or
con fi a bi li da de, uti li za do nas ma i o res ci da des do mun -
do, é o me trô. E para o Bra sil, a so lu ção tam bém pas -
sa pelo in ves ti men to em sis te ma me tro viá ri os.

Aliás, es tou dis cur san do em um dia mu i to opor -
tu no, pois on tem se ini ci ou uma gre ve no me trô de
São Pa u lo, com con se qüen te caos no trans por te ur -
ba no da que la gran de ci da de. Se não me en ga no, hoje 
essa gre ve ain da con ti nua. E o que acon te ce quan do
há gre ve no me trô? O tem po que uma pes soa leva
para che gar ao tra ba lho, nor mal men te meia hora, é
mais do que du pli ca do. Por tan to, em um caso de gre -
ve, como está ocor ren do em São Pa u lo, ve ri fi ca mos a 
im por tân cia des se meio de trans por te, que aten de
um nú me ro re la ti va men te gran de da po pu la ção, mes -
mo que ain da não aten da à ma i o ria da po pu la ção da -
que la ci da de. Quer di zer, no dia que há uma gre ve no
me trô, a ci da de de São Pa u lo pra ti ca men te pára. Foi o 
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que acon te ceu on tem e ima gi no que está acon te cen-
do hoje tam bém.

O País ini ci ou, no Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, in ves ti men tos nos me trôs de Re ci fe,
Belo Ho ri zon te, Sal va dor e For ta le za, qua tro gran des
ca pi ta is bra si le i ras que ain da não ti nham me trô – só
em São Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro ha via me trô. Estão
pre vis tos apor tes de re cur sos da or dem de US$ 1,3
bi lhão. E, pas mem, Srªs e Srs. Se na do res, to dos es -
ses pro je tos es tão pa ra li sa dos des de o iní cio do ano.

Pre o cu pa-me bas tan te, como Se na dor da Re-
pú bli ca, to dos es ses pro je tos, mas gos ta ria de en fa ti-
zar e co men tar so bre o me trô do Re ci fe. Com as suas
obras de am pli a ção ini ci a das em me a dos de 1998, fo -
ram in ves ti dos no pro je to de ex pan são, até de zem bro
de 2002, cer ca de R$380 mi lhões, res tan do apro xi-
ma da men te R$180 mi lhões para a con clu são to tal.
Vale des ta car que são re cur sos em par te pro ve ni en-
tes de fi nan ci a men tos jun to ao Ban co Mun di al
(US$102 mi lhões), su je i tos a pa ga men to de ju ros em
caso de atra so no cro no gra ma de obras.

As obras do me trô do Re ci fe vi nham sen do exe -
cu ta das nor mal men te. Tra ta-se de um con vê nio en tre
o Go ver no es ta du al e o Go ver no Fe de ral, fi nan ci a do
em 50% pelo Ban co Mun di al e em 50% por re cur sos
fe de ra is. Com a en tra da do novo Go ver no, em ja ne i ro,
es sas obras do me trô fo ram in te i ra men te pa ra li sa das.
Além do pre ju í zo ca u sa do com o de sem pre go – as
obras em pre ga vam mi lha res de pes so as –, as obras
des sas es ta ções se rão atra sa das e o seu fun ci o na-
men to será adi a do, pre ju di can do o trans por te da po -
pu la ção. E isso não acon te ceu só em Re ci fe, mas
tam bém em Belo Ho ri zon te, em Sal va dor e em For ta-
le za.

O me trô do Re ci fe ope ra des de 1985 e trans por-
ta va, em 1998, 110 mil pes so as por dia. Com a con -
clu são de um pe que no tre cho de ex pan são, o tre cho
Esta ção Ro do viá ria/Ca ma ra gi be, o Me tro rec trans-
por ta atu al men te 155 mil pes so as por dia. Por tan to, o
me trô já tem uma im por tân cia gran de no sis te ma de
trans por te da re gião me tro po li ta na do Re ci fe.

O pro je to de ex pan são tra rá uma nova fase para
o trans por te pú bli co de pas sa ge i ros na re gião me tro-
po li ta na do Re ci fe. Com mais doze es ta ções, que cor -
res pon dem a mais 20,5 qui lô me tros de li nhas, a de -
man da atin gi rá 400 mil usuá ri os/dia, o que re pre sen ta
25% de todo o Sis te ma de Trans por te Pú bli co de pas -
sa ge i ros na re gião me tro po li ta na. Na re a li da de, com
essa ex pan são, a im por tân cia des se me trô para a re -
gião me tro po li ta na do Re ci fe será tão gran de como a
do me trô de São Pa u lo para a re gião me tro po li ta na de 

São Pa u lo e a do me trô do Rio para a re gião me tro po-
li ta na do Rio.

É um trans por te se gu ro, con for tá vel, rá pi do e
com uma for te co no ta ção so ci al. Enquan to a me nor
ta ri fa de ôni bus é de R$1,30, o me trô do Re ci fe co bra
do usuá rio R$0,80 pelo seu bi lhe te uni tá rio, per mi tin-
do que as ca ma das mais ca ren tes da po pu la ção pos -
sam usu fru ir de um trans por te de qua li da de. Des sa
for ma, a di fe ren ça de pre ço do ôni bus, na sua ta ri fa
mais ba ra ta, para o do me trô, é de R$0,50 por vi a-
gem. Su pon do que um de ter mi na do pas sa ge i ro faça
qua ren ta vi a gens por mês, ele já terá uma eco no mia,
se usar o me trô, de R$20,00 no seu or ça men to, o que, 
para as pes so as de ba i xa ren da, é um va lor mu i to sig -
ni fi ca ti vo.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que ina u gu rou, em
de zem bro do ano pas sa do, um novo tre cho, ao qual já 
me re fe ri an te ri or men te, Esta ção Ro do viá ria/ Ca ma-
ra gi be, que já be ne fi cia 20 mil pes so as por dia.

Con ce do um apar te ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor

José Jor ge, gos ta ria de me jun tar às suas pre o cu pa-
ções. O me trô de For ta le za, hoje, tam bém está so-
fren do das mes mas con se qüên ci as. O me trô é uma
das obras mais im por tan tes para ga ran tir uma qua li-
da de de vida mi ni ma men te ra zoá vel numa ci da de
como For ta le za. E, do pon to de vis ta eco nô mi co, é
uma obra im por tan te para que pos sa ha ver as con di-
ções ne ces sá ri as para le var For ta le za, como cen tro
ur ba no, a ter ati vi da des eco nô mi cas pro du ti vas. E,
mais do que isso, a pa ra li sa ção de to das es sas obras
leva a ci da de de For ta le za a um ver da de i ro caos, por -
que es sas obras pa ra das, além de não es ta rem ofe re-
cen do à po pu la ção o con for to, a mo der ni da de e a efi -
ciên cia ne ces sá ri os, es tão ca u san do trans tor nos ter -
rí ve is a to dos. É ne ces sá rio e ur gen te, por tan to, que
nós to dos nos una mos nes sa luta, no sen ti do de fa zer
com que o Go ver no Fe de ral per ce ba a pri o ri da de
des sas obras e o caos ge ra do pela pa ra li sa ção de
obras im por tan tes como es sas. Por tan to, alio-me a V.
Exª em suas pre o cu pa ções.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Tas so Je re is sa ti, pelo apar te.

Como ci tei, o caso do me trô de For ta le za tam -
bém está in clu í do nes se pro ces so, e, sem dú vi da, de -
ve ria ser uma pri o ri da de do Go ver no Fe de ral não pa -
ra li sar es sas obras. Não há ra zão téc ni ca, fi nan ce i ra
ou po lí ti ca, não há ra zão es pe cí fi ca que faça com que
es sas obras te nham sido pa ra li sa das.

Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Aze -
re do.
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O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor José Jor ge, V. Exª tem toda a ra zão, pois o trans -
por te de mas sa no Bra sil é fun da men tal. Não po dem
mais con ti nu ar es ses con ges ti o na men tos nas gran-
des ci da des. E a úni ca al ter na ti va é, sem dú vi da al gu-
ma, o trans por te de mas sa. Mas, in fe liz men te, já es ta-
mos no mês de ju nho, e os pro je tos de me trô, seja o
de For ta le za, seja o de Re ci fe ou o da mi nha ci da de,
Belo Ho ri zon te, es tão an dan do a pas sos mu i to va ga-
ro sos. No caso es pe cí fi co de Mi nas Ge ra is, che gou a
ser agen da da a trans fe rên cia do me trô para o Esta do,
como pre via o con tra to in ter na ci o nal de fi nan ci a men-
to. Isso foi agen da do para o mês de de zem bro. Entre -
tan to, por so li ci ta ção da equi pe de tran si ção do novo
Go ver no, foi sus pen sa essa trans fe rên cia. Espe ra-
va-se que a sus pen são fos se ape nas por al gu mas se -
ma nas, para que o novo Go ver no pu des se ve ri fi car e
dar seg men to, mas já se pas sa ram qua se seis me-
ses, e essa trans fe rên cia não se efe ti vou. E não há
data mar ca da para que ela se efe ti ve. A trans fe rên cia
é uma nor ma – vol to a di zer – pre vis ta no con tra to in -
ter na ci o nal. Com isso, os Esta dos co me ça ri am a ope -
rar, as su min do, in clu si ve, o ônus da ope ra ção do me -
trô, mas, evi den te men te, com a par ti ci pa ção do Go-
ver no Fe de ral. O me trô de Belo Ho ri zon te tem tudo
para re pre sen tar um avan ço gran de no trans por te co -
le ti vo, mas, como ain da está ina ca ba do, con ti nua sem 
trans por tar o nú me ro de pas sa ge i ros pre vis to. Ina ca-
ba dos, na ver da de, os me trôs sem pre o se rão, Se na-
dor José Jor ge, por que me trô sem pre é uma obra em
an da men to. Mas me re fi ro ao que es ta va pre vis to: já
era para es tar pron to, mas ain da não o está. No pas -
sa do, di zi am que a cul pa era do nos so Go ver no, do
PSDB; ago ra, está na hora de co brar mos por que não
anda rá pi do um pro je to como esse.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a V.
Exª, Se na dor Edu ar do Aze re do. O caso de Belo Ho ri-
zon te é equi va len te ao de Re ci fe e ao de For ta le za: me -
trôs em cons tru ção es tão pa ra li sa dos, pro vo can do,
como já ci tei, de sem pre go e, prin ci pal men te, o adi a-
men to do fun ci o na men to des sas no vas ins ta la ções.

No caso de Re ci fe, o mes mo ocor re no que diz
res pe i to à es ta du a li za ção, que es ta va pre vis ta para
se dar no fi nal do ano an te ri or. Mas, como es ta va mu i-
to pró xi mo do fim do Go ver no pas sa do, foi fe i to um
acor do com a equi pe de tran si ção para que a es ta du-
a li za ção se des se ago ra, nes te Go ver no. Espe ra va-se
que esse adi a men to se des se num pra zo má xi mo de
no ven ta dias, mas o novo Go ver no já está com ple tan-
do seis me ses, no pró xi mo dia 30 de ju nho, e não há
nem data mar ca da para a es ta du a li za ção dos me trôs
de Re ci fe, de Belo Ho ri zon te e de ou tros Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é um ver -
da de i ro ab sur do ver essa obra pa ra li sa da. Como dis -
se an te ri or men te, o Go ver no já in ves tiu R$380 mi-
lhões no me trô do Re ci fe, e o re tor no para a po pu la-
ção ain da é mu i to pe que no. Toda a Li nha Sul, que vai
da Esta ção Re ci fe à Esta ção Ca ju e i ro Seco, com 14,3 
km, está pa ra li sa da. As es ta ções que fo ram ini ci a das
e não con clu í das es tão fi can do aban do na das. É o pa -
tri mô nio pú bli co cons tru í do com di nhe i ro do con tri bu-
in te sen do de gra da do.

Faço aqui um ape lo aos re pre sen tan tes do Go -
ver no nes ta Casa para que se unam a nós, ins pi ra-
dos, prin ci pal men te, no exem plo do Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca, José Alen car, e pres si o nem, por to dos
os me i os, o Exe cu ti vo Fe de ral para sair do imo bi lis mo
e re to mar os in ves ti men tos. Como dis se S. Exª, o País 
está pa ra do e a ca mi nho de uma re ces são. Os usuá ri-
os do sis te ma co le ti vo de qua tro das ma i o res ca pi ta is
do País não po dem ser pre ju di ca dos por uma po lí ti ca
eco nô mi ca vol ta da ape nas para vi a bi li zar o su pe rá vit
fis cal.

Me trô é um trans por te mo der no, não po lu en te,
que me lho ra a qua li da de de vida do ci da dão. Me trô é
re du ção no tem po de vi a gem, per mi tin do que a po pu-
la ção te nha mais tran qüi li da de para tra ba lhar e mais
tem po para se de di car à fa mí lia.

Como Pre si den te da Co mis são de Infra-Estru tu-
ra, en ten do que não po de mos mais es pe rar. Os sis te-
mas de me trô es tão pa ra li sa dos há seis me ses e, se
nada for fe i to, a re cu pe ra ção des ses sis te mas será
mu i to di fí cil, qua se im pos sí vel.

Des se modo, Srªs e Srs. Se na do res, con cla mo a 
to dos para um tra ba lho con jun to para a so lu ção des -
se im pas se. Va mos vol tar a in ves tir nas obras de am -
pli a ção e cons tru ção de me trôs no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa

agra de ce ao Se na dor José Jor ge, que não ape nas
res pe i tou o seu tem po como ce deu cin co mi nu tos
para os ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, por per mu ta por mim já anun ci a da.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

DISCURSO QUE, RETIRADO PARA
REVISÃO PELO SR. SENADOR ALOIZIO
MERCADANTE, SERÁ PUBLICADO OPOR-
TUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia so li ci ta aos Srs. Lí de res que en ca mi nhem à
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Mesa os no mes dos Se na do res que irão com por a
CPI do Ba nes ta do, já que a ins ta la ção des ta CPI, de -
ve rá se dar hoje, às 12 ho ras, na Sala 2, da Ala Nilo
Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de fato, o tom
cor re to do de ba te é este que aca ba de ser re pro pos to
pelo Lí der do Go ver no nes ta Casa.

Con fes so que fui to ma do da mais de sa gra dá vel
sur pre sa, on tem, ao re ce ber uma ver são – e aca bo de 
re ce ber ou tra, e a ver da de chi ne sa é a ter ce i ra ver da-
de –, se gun do a qual o Lí der Alo i zio Mer ca dan te te ria
fe i to uma com pa ra ção que não fa ria jus à sua cul tu ra,
por ser in cul ta; não fa ria jus à sua se ri e da de, por ser
pou co sé ria; não fa ria jus à sua res pe i ta bi li da de, por -
que é uma com pa ra ção pou co res pe i tá vel en tre o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o
ex-Pre si den te ar gen ti no Car los Me nem*. Se ria pa re-
ci do a eu pró prio per der o res pe i to – que não pre ten-
do per der – pelo Pre si den te Lula, a quem de di co es ti-
ma pes so al, e o com pa rar, não com Chá vez, que está
fra cas san do, não com o Lech Wa le sa*, que está fra -
cas san do, mas o com pa rar com al guém que, por ven-
tu ra, in fe liz na ad mi nis tra ção, como está sen do o Go -
ver no Lula nes te seu iní cio, al guém que es ti ves se
mis tu ra do com cor rup ção, com mal ver sa ção de re cur-
sos pú bli cos, com qua is quer da nos à pers pec ti va de
um go ver no mo ral. Pre ten do – esta é uma meta – che -
gar ao fim des te Go ver no, man ten do re la ção pes so al
res pe i to sa com o Pre si den te Lula, sem que isso me
exi ma do di re i to e do de ver de fa zer ao Go ver no de
Sua Exce lên cia e a qua is quer de seus Mi nis tros as
crí ti cas mais acer bas, mais du ras, às ve zes, com mo -
men tos de com ba te mais in fle xí ve is, de acor do com a
tá ti ca e a es tra té gia que, aqui, ca i ba à Opo si ção
fazê-las.

O Lí der nos su ge re como fa zer opo si ção. Eu su -
ge ri ria ao Lí der que acon se lhas se o Go ver no a co me-
çar a go ver nar, acon se lhas se o Go ver no a co me çar a
agir. Por isso, pego aqui al guns tó pi cos da fala do Lí -
der Alo i zio Mer ca dan te, fe liz com a ex pli ca ção que S.
Exª dá: vo tou em Fer nan do Hen ri que uma vez; foi Co -
or de na dor de sua cam pa nha – eu vo tei em Lula uma
vez –, e a di fe ren ça en tre nós dois, até on tem, é que
eu ja ma is ha via des res pe i ta do pes so al men te o Pre si-
den te Lula – e pre ten do não fazê-lo até o fi nal do seu
Go ver no –, e es ta va, on tem, cho ca do com o que me

pa re cia uma que bra de re gra na mi nha re la ção com o
Lí der Alo i zio Mer ca dan te.

Va mos re por a ver da de dos fa tos, de uma vez
por to das. O tal ris co Lula te ria exis ti do aos olhos dos
mer ca dos ou, de re pen te, os mer ca dos pa ra ram de
con fi ar na tra je tó ria do Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so? Foi o todo-po de ro so Mi nis-
tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, este que con se gue tra -
ba lhar com uma es pé cie de Ser vi ço Na ci o nal de
Infor ma ções den tro da sua ca be ça, quem pro pôs o
ple bis ci to para sa ber se o Bra sil en tra ria ou não na
Alca! Foi o todo-po de ro so Mi nis tro José Dir ceu que, à
fal ta do que mais fa zer, pro pôs que ape nas 10% da
re ce i ta lí qui da da União se des ti nas sem a pa ga men to
de ju ros e de ma is ser vi ços da dí vi da! Foi o todo-po de-
ro so Mi nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, quem pro-
pôs, num ou tro bri lhan te pro je to de lei, um ple bis ci to
para o povo bra si le i ro de ci dir se con ti nu a va ou não
pa gan do a dí vi da ex ter na! Digo mais: R$13 bi lhões foi 
o pre ju í zo do overs ho o ting do dó lar e, por tan to, do
que en ten do, e con ti nuo sem ra zões para pen sar di fe-
ren te, o cha ma do cus to Lula, o cha ma do cus to PT.
De po is, isso foi cor ri gi do de ma ne i ra sá bia – eu elo gi-
ei des ta tri bu na – pelo Mi nis tro Pa loc ci, quan do con -
tin gen ci ou R$14 bi lhões. Con tin gen ci ou R$1bi lhão a
mais do que o pre ju í zo de R$13 bi lhões que o cus to
Lula ca u sou ao País.

Não pos so me res pon sa bi li zar, no bre Lí der Mer -
ca dan te, pe las pa la vras do Sr. So ros, mas do je i to que 
as co i sas vão, se um dia pre ci sar de aval do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, tal vez eu fale com o Pre si-
den te Lula e quem sabe Sua Exce lên cia me ava li za rá
pe ran te aque le ór gão.

Apro ve i to para abrir um pa rên te se e fa lar da
que da da taxa Se lic que se de se nha por aí. Espe ro
que a re du ção não seja in fe ri or a 2%. Cabe re du zir em 
mais do que 2%. Se fi ze rem algo cos mé ti co, o tiro
pode sair pela cu la tra. Por exem plo, 0,5% pode sig ni fi-
car, em pri me i ro lu gar, pura e sim ples men te, uma sa -
tis fa ção po lí ti ca aos mer ca dos para ga nhar tem po po -
lí ti co. Pode sig ni fi car a per cep ção de que se ria um
ges to para ten tar eli mi nar ou di mi nu ir a dis si dên cia
den tro do Par ti do do Go ver no. Um re ba i xa men to cos -
mé ti co da taxa de ju ros, se me per mi tem a com pa ra-
ção sim ples, equi va le ria a di zer a al guém o se guin te:
eu ia jo gar você do 30º an dar, mas como re du zi a taxa 
Se lic em 0,5% ou em 1% ou em 1,5%, você será jo ga-
do ago ra do 18º ou do 22º ou do 25º. O re sul ta do, em
qual quer das hi pó te ses, será a mor te do pa ci en te.

Se na dor Sa tur ni no, con ce de rei o apar te a V. Exª 
após o cer ne. Ouvi o Lí der com toda a aten ção. Qu e ro
res ta u rar, com este dis cur so, uma tra di ção do Par la-
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men to: um Lí der fala, o ou tro Lí der fala; eu não o apar-
te ei, nin guém o apar te ou. Se V. Exª se pou par do
apar te e fa lar após, agra de ço-lhe, por que que ro res -
ta u rar uma tra di ção que tem sido, de cer ta for ma, by
pas sa da. É a mi nha hora de res pon der ao Lí der. E, se
hou ver tem po e a Mesa re sol ver que brar com a ri gi-
dez com que está tra tan do a ques tão do tem po, ou vi-
rei V. Exª com o ma i or pra zer, até por que é um de le i te
para mim ouvi-lo.

Qu e ro re por al gu mas ver da des. A aber tu ra da
eco no mia, que co me çou a ser cor ri gi da pelo Mi nis tro
José Ser ra, do Pla ne ja men to, se deu de ma ne i ra –
ad mi to – um tan to im pru den te no Go ver no Ita mar
Fran co. E o Mi nis tro da Fa zen da era o atu al Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal de seu Go ver no, Dr. Ciro Go -
mes, ex-Go ver na dor do Ce a rá.

Fala V. Exª que Fer nan do Hen ri que te ria cri ti ca-
do Lula por von ta de de vol tar ao Po der.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que já foi Pre si-
den te duas ve zes. Re i te ra, à boca pe que na e à boca
ma i or, que não tem a me nor von ta de de dis pu tar nova
ele i ção, em bo ra dis po nha ple na men te dos seus di re i-
tos po lí ti cos para dis pu tar a ele i ção se qui ser, e o
povo op ta ria por ele gê-lo ou der ro tá-lo.

Quem me pa re ce pre o cu pa do de ma is com a
ele i ção, a pon to de não sair do pa lan que, é pre ci sa-
men te o Pre si den te Lula. Quem me pa re ce pre o cu pa-
do de ma is com uma ele i ção que só terá bom êxi to
para ele se con se guir fa zer fun ci o nar essa má qui na
pa ra li sa da de seu Go ver no que não co me çou, é pre -
ci sa men te do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Ago ra, cha mo a aten ção para um fato, Lí der.
Digo a V. Exª que suas ex pres sões de on tem me ca u-
sa ram es pé cie. Che guei a no mi nar a V. Exª al gu mas
pes so as de seu Par ti do que não me cho ca ri am se ti -
ves sem fa la do aqui lo. V. Exª dis se que não fa lou nes -
se con tex to, o que ace i to ple na men te. Co me ça mos
vida nova. V. Exª sabe da es ti ma que lhe te nho de di-
ca do e da con si de ra ção que tem me re ci do de mim,
tan to pro fis si o nal quan to par la men tar men te.

Mas cha mo a aten ção para o fato – e cha mo a
aten ção da Na ção bra si le i ra, cha mo a aten ção do
Con gres so Na ci o nal, cha mo a aten ção de to dos
aque les que têm a de mo cra cia como pe dra de to que
do des do bra men to de qual quer pro ces so nes te País,
seja eco nô mi co, so ci al ou po lí ti co – de que vol tou a
mi nha pre o cu pa ção a ques tão de mo crá ti ca. Assus-
ta-me a for ma como o Go ver no lida com os seus dis si-
den tes. Assus ta-me a for ma como se tra ba lha uma
cer ta ava lan che, ten tan do che gar-se à me di o cri da de
do pen sa men to úni co nes te País. Assus ta-me o fato

de um ex-Pre si den te da Re pú bli ca ter re sol vi do fa lar
para o seu Par ti do, não foi uma co le ti va, não foi para a 
TV Glo bo, não foi para ne nhu ma TV de por te na ci o-
nal, foi para o seu Par ti do, fa lou para o site do seu
Par ti do, e como é o ex-Pre si den te da Re pú bli ca e a fi -
gu ra im por tan te que é, isso aí eco ou.

Assus ta-me o fato de que me pa re ce es tar em
cur so a ten dên cia de se im pe dir o Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so de se ma ni fes tar – algo do tipo,
ele fala e nós sol ta mos qui nhen tas vo zes a cons tran-
gê-lo e de po is ele não fala mais. E se ele não fala
mais, im po mos o nos so pon to de vis ta. Isso é algo
que, para mim, pre ci sa ser de nun ci a do, der ru ba do e
li qui da do no nas ce dou ro.

O pen sa men to úni co le va ria à di ta du ra, que foi
en fren ta da com tan to bri lho, com tan ta bra vu ra pelo
Lí der Mer ca dan te e do je i to que me foi pos sí vel
fazê-lo, por mim pró prio.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi
cas sa do, foi pu ni do pelo ato ins ti tu ci o nal da di ta du ra,
e já não pode ser ca la do ou tra vez.

A exis tir esta ma no bra, que ro di zer, bem cla ra-
men te, de ma ne i ra bem po pu lar, como di ria o povo
em sua lin gua gem sá bia: quan to a isso, não vem que
não tem. Fa la rá toda vez que qui ser; fa la rá com o des -
te mor de quem en fren tou a di ta du ra, quan do tan tos
se aco var da ram; fa la rá por que é de seu di re i to fa lar e
fa la rá quan do for de seu de ver fa lar. E fa la rá com a
com pos tu ra com que fa lou e po de rá ser cri ti ca do em
seus ar gu men tos, acer ta dos ou equi vo ca dos, por to -
das as pes so as de res pon sa bi li da de nes te País, a cu -
jos co men tá ri os so men te da rei im por tân cia. Mas não
fa lar é o que não está no script  de Sua Exce lên cia, o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Esse é o dado prin -
ci pal e vem à ba i la de novo a ques tão de mo crá ti ca
nes te País. 

Não va mos de je i to al gum ima gi nar que pos sa
ser uma es tra té gia, até por que não fun ci o na ria com
pes so as, e é o caso do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que, que, atrás de sua do çu ra pes so al, con se gue es -
con der toda a dose de com ba ti vi da de que o fez um
dos mais res pe i ta dos in te lec tu a is do País e da Amé ri-
ca La ti na, lu tan do por li ber da de.

Mas fala ain da o Lí der de au men tos e ele va ções
da taxa Se lic. E vejo este Go ver no di zer que, apro va-
das as duas re for mas, para nós de fe i tu o sas, fra qui-
nhas, ru in zi nhas – quem está di zen do isso não é mais 
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, mas eu –, que ra di-
ca li zam para cima dos pe que nos, de ses tru tu ram o
ser vi ço pú bli co. Ain da há pou co, o Lí der dis se que o
de sem pe nho te ria sido tão ruim quan to o do Col lor.
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Fe liz men te ele foi bem cla ro e não es ta va com pa ran-
do com ou tro se tor, por que o dis cur so do Pre si den te
Lula on tem me lem brou aque les des tem pe ros do Col -
lor. Fez um cer to pa lan que e me lem brou um pou co
aque la his tó ria do “eu re sol vo so zi nho”. Res sal tou vi -
ri li da de, ma chis mo, tudo aqui lo que ima gi na mos que
não seja ne ces sá rio fa zer para se afir mar uma po lí ti ca
de alto ní vel.

O Go ver no atri bui po der má gi co a es sas re for-
mas – ru ins, fra qui nhas, pe que nas, mi ú das, de pou co
al can ce, com der ra ma fis cal e au men to da car ga tri -
bu tá ria – e o Pre si den te diz que, de po is dis so, vão po -
der ba i xar as ta xas de ju ros de ma ne i ra subs tan ci al.
Per gun to se se ria pos sí vel fa zer a au to crí ti ca de que,
se hou ve um mo men to em que as ta xas de ju ros no
Bra sil, du ran te o pe río do do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que, su biu ao pon to em que su biu, não te ria nada a
ver com a obs ti na da opo si ção a es sas re for mas, hoje
vis tas como mi ra cu lo sas pelo Go ver no do Pre si den te
Lula. Será que não dá para se ter um mí ni mo de co e-
rên cia? As pes so as po dem mu dar e evo lu ir, mas não
de vem tro car a car te i ra de iden ti da de e não po dem al -
te rar o seu ser em sua subs tân cia mais ín ti ma.

Por tan to, devo di zer que este País pa de ceu mu i-
to, com a de mo ni za ção das re for mas e com o pre ju í zo
eco nô mi co, que pode ser me di do em re a is, em dó la-
res, em cri an ças fa min tas, em fome mil, mi lhões, ou
por qual quer ou tro in di ca dor. Mas o fato é que, se es -
sas re for mas ser vem para sa ne ar o País, a pon to de
po der mos ter ga ran tia de cres ci men to sus ten tá vel,
se gun do o Pre si den te da Re pú bli ca e seus Mi nis tros,
é de se ima gi nar que te ria sido do lo sa, pe ca mi no sa, a 
ação da que les que obs ta cu li za ram as mes mas re for-
mas, ao lon go do tem po em que pu de ram fazê-lo, e,
por es sas pes so as, não te ría mos se quer re for ma do a
or dem eco nô mi ca na Cons ti tu i ção, que es ta va ana-
crô ni ca, com os tem pos da eco no mia glo ba li za da e
com as exi gên ci as da eco no mia mo der na que este
País co me ça a vi ven ci ar.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce de rei a V. Exª, mas, pri me i ra men te, ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que já so li ci tou. Mas gos ta ria de ter -
mi nar o meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu e ro
ape nas di zer, de acor do com a de ci são da Mesa e
com o Re gi men to, que V. Exª po de rá con ce der apar -
tes; con tu do, des de que o faça den tro do seu tem po.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, V. Exª é a me lhor tes te mu nha da mi nha

in ten ção, aqui ex pos ta. Esta va di zen do que, hoje,
quem sabe, co me ça mos a re vi ver uma tra di ção do
Par la men to, que V. Exª vi veu com tan to bri lhan tis mo:
a de um Lí der fa lar, e o ou tro Lí der re ba ter, e as de ma-
is pes so as se ma ni fes ta rem ao lon go do tem po.
Assim, po de mos abor dar um as sun to que não vai es -
go tar-se em uma só ses são. Se ria um pra zer se hou -
ves se a pos si bi li da de de ser mos aqui anti-re gi men ta-
is; afo ra isso, con ti nu a rei res pon den do ao Lí der Alo i-
zio Mer ca dan te. Peço des cul pas a V. Exª.

Acon se lham-me co i sas como es pe rá-lo fa lar
pri me i ro. Não há que es pe rar nin guém fa lar pri me i ro.
Fala a voz da sin ce ri da de. Cada um faz eco à sua pró -
pria voz da sin ce ri da de.

Há a his tó ria de não ci tar, para que não seja pe -
di da a pa la vra. Cito, por que não es tou sen do in ju ri o so
em re la ção ao Lí der Mer ca dan te. Cito, por que é para
S. Exª que es tou fa lan do. Cito, por que é do meu ca rá-
ter tra ba lhar com con fron ta ção; cito, por que pou co se
me dá se S. Exª le van ta da qui a pou co e pede a pa la-
vra, ale gan do que foi ci ta do. Cito, por que é exa ta men-
te a S. Exª que me es tou di ri gin do. Por tan to, o que
pro po nho é o de ba te fran co, a idéia do com ba te, que
quan to mais sin ce ro, mais fra ter no será, quan to mais
duro, mais va lo ro so será.

Diz S. Exª – e com enor me ca pa ci da de re tó ri ca
– que é ace i tá vel a crí ti ca a isso e àqui lo. Eu res pon-
do: na de mo cra cia, é ace i tá vel cri ti car um go ver no; é
ina ce i tá vel não fazê-lo. É ina ce i tá vel que al guém ima -
gi ne que um ex-Pre si den te da Re pú bli ca não pos sa
fa zer o que cabe a qual quer ci da dão co mum, que é se 
ma ni fes tar so bre qual quer pon to da eco no mia, da po -
lí ti ca in ter na ou ex ter na, em pres tan do sua opi nião e
sua ex pe riên cia, para ser con si de ra da ou não pelo
novo po der. E quan to mais tolo o novo po der, me nos
aten ção dará a quem vi veu, a quem ex pe ri men tou,
par tin do da pre mis sa de ter ha vi do fra cas so. E não
hou ve fra cas so; hou ve uma he ran ça não-apro ve i ta da
pelo Go ver no atu al, que pro me teu 10 mi lhões de em -
pre gos e ge rou 500 mil no vos de sem pre ga dos até
maio, que está de ven do, por tan to, ao País 10,5 mi -
lhões de em pre gos, para cum prir sua pa la vra de cam -
pa nha.

É ina ce i tá vel que fa çam de ma go gia com o sa lá-
rio mí ni mo, por isso va mos obs tru ir esta ses são hoje.
É ina ce i tá vel que não pro po nham nada, ou seja,
1,98% de re a jus te para o sa lá rio mí ni mo este ano, e
di gam que, a par tir do pró xi mo, até o fi nal do Go ver no
Lula, vão do brar o seu po der real de com pra, o que
sig ni fi ca ria co lo car pelo me nos 25% de ga nho real em 
cada ano, dos três res tan tes.
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Ago ra, é ace i tá vel a crí ti ca do Lí der ao Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que. É ace i tá vel a mi nha crí ti ca ao
Pre si den te Lula. É ace i tá vel até se al guém qui ser fal -
tar com res pe i to com quem quer que seja. É ace i tá vel
que quem se sin ta ofen di do com isso não per mi ta a
fal ta de res pe i to. É ace i tá vel tra ba lhar mos nes te País
a idéia da con tra di ção sa u dá vel. É ace i tá vel de i xar-
mos bem cla ro que qual quer ten ta ti va de in ti mi da ção
ou de for mu la ção de pen sa men to úni co en con tra rá,
na voz do PSDB e do seu Lí der, a mais ab so lu ta mu -
ra lha, a de fen der a li ber da de de ex pres são e de pen -
sa men to.

S. Exª fala em car ga tri bu tá ria, em taxa Se lic* –
que ape nas su biu de 25% para 26,5%. Qu e ro di zer
que se é nada ter su bi do de 25% para 26,5%, será,
tem pos de po is, mais nada ain da a re du ção em até
1,5%. O ra ci o cí nio vale na via in ver sa. E va mos ser
bas tan te ho nes tos: S. Exª, o Lí der, co nhe ce esse fato,
as sim como o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci*, que, tan to
quan to o Lí der, é um ho mem de bem. O úl ti mo au-
men to da taxa Se lic* – e, quan do co me çou a con so li-
da ção da can di da tu ra Lula, as ta xas de ju ros es ta vam
em 17% ao ano, o que já era mu i to, por que ofe re ci am
uma taxa real in su por tá vel para o País sus ten tar o
cres ci men to – foi pe di do pelo go ver no de tran si ção ao 
Go ver no Fer nan do Hen ri que. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que foi acon se lha do por al guns maus con se lhe i-
ros a dar ape nas a me ta de dos 3% so li ci ta dos pela
equi pe de tran si ção, para de i xar para o Pre si den te
Lula a ne ces si da de téc ni ca de fa zer novo re a jus te da
Se lic e de con vo car, para isso, uma re u nião ex tra or di-
ná ria do Co pom, logo na pri me i ra se ma na de seu Go -
ver no. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que não fez as-
sim; não deu um tra ta men to de so nes to ao Go ver no
de tran si ção; não tra tou, sem es pí ri to pú bli co, o ad ver-
sá rio que ha via ven ci do leal e cor re ta men te as ele i-
ções. Por tan to, que ro di zer que ao go ver no de tran si-
ção se de vem os três úl ti mos pon tos e mais um pon to
e meio. Ao Go ver no Lula – que já não está em tran si-
ção – se de vem os er ros e fra cas sos, da qui para fren -
te, que en ca be çar.

Nós tí nha mos mu i to que di zer, mas afir mo ape -
nas o se guin te: fico mu i to fe liz, no bre Lí der José Agri -
pi no, por ter mos re to ma do o de ba te em tom res pe i to-
so, que, a meu ver, é o que cabe nes ta Casa.

Estra nhei, no bre Lí der Alo i zio Mer ca dan te, es -
tar mos em Ple ná rio, e V. Exª op tar por uma co le ti va, e
não por esse en con tro fron tal que nos mar ca des de a
Câ ma ra dos De pu ta dos e que me fez res pe i tá-lo e es -
ti má-lo, a pon to de V. Exª ser res pon sá vel por me ma -
go ar, quan do in jus to, ou por de i xar-me fe liz, quan do

pro ce den do com a cor re ção que apren di a re co nhe-
cer em V. Exª.

A hora de fa lar foi on tem ou se ria ago ra: a co le ti-
va me pa re ceu algo so ler te. V. Exª ale gou que hou ve o 
fa le ci men to do De pu ta do de Ro ra i ma; sus pen deu-se
a ses são, e dis cu tiu-se a CPI que vai in ves ti gar a eva -
são fis cal. Con si de ro as ex pli ca ções de V. Exª ple na-
men te ace i tas e não tra ba lho com a idéia de olhar
para trás, e sim para fren te.

O Bra sil mu dou em oito anos e fez, à re ve lia do
Par ti do dos Tra ba lha do res, re for mas que o pre pa ra-
ram para vi ver um ci clo bri lhan te de cres ci men to, tão
logo as re for mas se jam fe i tas e te nha mos uma pers -
pec ti va in ter na ci o nal me nos des fa vo rá vel que a atu al.

Ace i ta mos o de ba te, a crí ti ca, fa ze mos a crí ti ca,
pro po mos o de ba te, mas não nos po de mos ca lar di -
an te da pers pec ti va de con si de rar pe ca mi no sa a atu -
a ção de um ex-Pre si den te da Re pú bli ca. To dos po-
dem fa lar me nos o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so. Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que fa lar
são aci o na das al gu mas ba te ri as para cons tran gê-lo.
A di ta du ra não o ca lou, as sim como os Ge ne ra is Cas -
tel lo Bran co, Cos ta e Sil va, Mé di ci, Ernes to Ge i sel e a
jun ta mi li tar. Não foi por fal ta de co ra gem que es te ve
ao lado de Ru bem Pa i va*, de to dos aque les que fo-
ram per se gui dos, tor tu ra dos ou as sas si na dos pela di -
ta du ra, como Ma nu el Fiel Fi lho*. Que não se con fun-
da se re ni da de, res pe i ta bi li da de, res pon sa bi li da de pú -
bli ca com fal ta de co ra gem.

Por tan to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que vai
fa lar sem pre que qui ser, as sim como nós. E o Lí der,
com o seu bra vo Par ti do, quan to mais fa lar, mais pra -
zer nos dará, e o fará sem pre que qui ser, pu der, achar 
que deve, por que isso é, so bre tu do, da de mo cra cia,
da qual não po de mos abrir mão. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Pa u lo Paim, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver como
Lí der, para per mi tir o de ba te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alo i zio Mer can dan te, V. Exª fa la rá de po is do Lí der Re-
nan Ca lhe i ros, que pe diu a pa la vra com an te ce dên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul to
as Li de ran ças so bre o adi a men to da Ordem do Dia,
di an te da evi den te fal ta de nú me ro no ple ná rio para a
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vo ta ção. Gos ta ria de ou vir os Lí de res a esse res pe i to,
para to mar a de ci são.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri -
pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der.) – Sr. Pre si den te, há 54 Se na do res na Casa, mas
em ple ná rio é evi den te a fal ta de nú me ro. Uma das
ma té ri as em pa u ta re fe re-se à va ri a ção do sa lá rio mí -
ni mo e, por ser da ma i or im por tân cia, deve ser apre ci-
a da com um quo rum mais nu me ro so.

A mi nha su ges tão é no sen ti do de adi ar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, acom pa nho a su ges-
tão do Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, pa de ço do mal da sin ce ri da-
de. Se a Casa pas sas se de 81 para 200 Se na do res e
eu fos se o úni co Se na dor no meio de 200, por qua is-
quer ra zões, eu, hoje, obs ta cu li za ria, como um guer -
re i ro es par ta no, a re a li za ção des ta ses são. Por tan to,
fa lei na es pé cie, e con cor do, no gê ne ro, com os Lí de-
res José Agri pi no e Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, o Blo co con cor da com o adi a-
men to da ma té ria, só pon de ra a V. Exª que te mos
duas Co mis sões em fun ci o na men to na Casa, nes te
mo men to, com di ver sos Se na do res pre sen tes, e se ria
de bom ter mo que V. Exª pu des se so li ci tar, na me lhor
opor tu ni da de, a vin da dos Se na do res ao ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, é evi den te que, pelo
quo rum, o en ca mi nha men to deve ser esse. Qu e ro re a-
fir mar que é um pra zer imen so ver o Lí der Arthur Vir gí-
lio, na con di ção de Mi no ria, ten do que obs tru ir ma té ria,
es pe ci al men te ma té ri as re le van tes para o País e que
pre ci sam ser vo ta das; mas é da de mo cra cia, é da prá ti-
ca par la men tar, é bas tan te ra zoá vel. Te nho cer te za de
que, na ter ça-fe i ra, a ma i o ria am pla do Go ver no e a ali -
an ça com o PMDB as se gu ra rão a vo ta ção de to das as
me di das que es tão pas sí ve is de vo ta ção. Te mos que
apro var os dois di re to res do Ban co Cen tral e o Pre si-
den te da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, para fis ca li zar

os pos tos de ga so li na e aba i xar o pre ço do pe tró leo;
tam bém a Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia
pre ci sa, ur gen te men te in clu si ve, da no me a ção da sua
Pre si den te; tem ain da o re a jus te do fun ci o na lis mo, que
não pôde ser vo ta do por que es ta mos com a pa u ta tran -
ca da. São ma té ri as ab so lu ta men te fun da men ta is e, se -
gu ra men te, na se ma na que vem as se gu ra re mos a sua
apro va ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Eu pre ci-

sa ria ou vir, uma vez mais, o Se na dor Tião Vi a na, por -
que pa re ce que S. Exª pe diu que se con vo cas sem os
Srs. Se na do res ao ple ná rio.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, para um es cla re ci men to. Ape -
nas con cor dei com os de ma is Lí de res so bre o adi a-
men to da Ordem do Dia e pon de rei a V. Exª, que con -
di ci o nou o adi a men to a um tem po para que mais Se -
na do res pu des sem che gar ao ple ná rio, pelo que en -
ten di, que, já que te mos duas Co mis sões em fun ci o-
na men to nes te mo men to, que re fli ta da per ti nên cia do 
ho rá rio e con vo que os Se na do res que es tão na Co -
mis são para vi rem ao ple ná rio, em bo ra con si de re que 
es ta mos fa zen do uma ar güi ção de um Pro cu ra dor da
Re pú bli ca, num pra zo já li mi te.

Foi o que pon de rei a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pelo que

ve ri fi co das opi niões do Ple ná rio, es tá va mos so li ci-
tan do o adi a men to da Ordem do Dia para a pró xi ma
ses são. O Se na dor Tião Vi a na pede que adi e mos
ape nas para o tér mi no da re u nião da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o meu en ten di men to era de que V. Exª es ta va
que ren do adi ar para da qui a pou co e não para a pró xi-
ma se ma na. Sen do para a pró xi ma se ma na, es tou
ple na men te de acor do, em bo ra peça a V. Exª que con -
si de re o aler ta que fiz, na se ma na pas sa da, de que o
pro te la men to da vo ta ção na que la hora iria ge rar o es -
va zi a men to du ran te esta se ma na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em se tra -
tan do de ma té ria, como dis se o Se na dor Arthur Vir gí-
lio, de gran de con tro vér sia, na qual um par ti do se co -
lo ca em obs tru ção, para não abrir um pre ce den te na
Casa, con si de ro que, ha ven do obs tru ção e o con se-
qüen te es va zi a men to do ple ná rio, adi a re mos a
Ordem do Dia para a pró xi ma ses são or di ná ria de ter -
ça-fe i ra.

As Srªs e os Srs. Se na do res que es ti ve rem de
acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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Ao con clu ir nes se sen ti do, a Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia po de rá con ti nu ar os seus 
tra ba lhos.

É a se guin te a Ordem do Dia cuja
apre ci a ção fica adi a da para a pró xi ma ses -
são de li be ra ti va or di ná ria:

ORDEM DO DIA

Item 1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 116, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,
nos ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co,
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de
2003, que dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de abril de 2003, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te
da Me di da Pro vi só ria nº 116, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos
- no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-

dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Cláu dio Ma grão (PPS-SP),
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da ma té ria e da Emen da nº 8 e
ina de qua ção das Emen das nºs 1 a 7 e 9 a
15; quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da
Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to de Lei de
Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 15, apre sen ta das pe ran te
aque la Co mis são;

- sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re -
la tor re vi sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no:
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de ad mis si bi li da de
re le vân cia e ur gên cia, e ade qua ção fi nan ce-
i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e, quan to ao
mé ri to, pela apro va ção da Me di da Pro vi só-
ria, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver-
são, e con trá rio às emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.

Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 117, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,
nos ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to
de Lei de con ver são n º 19, de 2003, que al -
te ra a Lei n° 10.420, de 10 de abril de 2002, 
e dá ou tras pro vi dên ci as (dis põe so bre o
Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga ran-
tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res
vi ti ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas
re giões que es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me -
di da Pro vi só ria nº 117, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Be ne di-
to Lira (PPB-AL), 1º pro nun ci a men to: pre li-
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur-
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da ma té ria e das Emen das nºs 1 a
13 e 15 a 23 e ina de qua ção da Emen da nº
14; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da
Pro vi só ria e às Emen das n°s 4, 6, 13 a 23,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são
que ofe re ce; e pela re je i ção das Emen das
n°s 1 a 3, 5, 7 a 12, 14 a 19, 21 e 22, apre -
sen ta das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro -
nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re cer an -
te ri or, com al te ra ções que pro mo ve, e re je i-
tan do par ci al men te a Emen da n° 20.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes

Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 118, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,
nos ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to
de Lei de con ver são n º 20, de 2003, que al-
te ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996,
que dis põe so bre as res tri ções ao uso e à
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pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be bi das
al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen-
si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art.
220 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da 
Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Mi guel
de Sou za (PL-RO), 1º pro nun ci a men to: pre -
li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur-
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da ma té ria e das Emen das nºs 3 a
13 e pela in ju ri di ci da de das de nºs 1 e 2; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi-
só ria e às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos
de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce
e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 7, 9 a
11 e 13, apre sen ta das pe ran te aque la Co-
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do
seu pa re cer an te ri or, com as al te ra ções que 
pro mo ve.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

Item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da
Pro vi só ria nº 119, de 2003, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, no va lor de oi ten ta e nove mi-
lhões, cen to e vin te e oito mil re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do José Ro cha (PFL-BA), pre li-
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur-
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria, e con trá rio às emen das
apre sen ta das pe ran te aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor:
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, an tes de tudo, que ro cum pri-
men tar os Lí de res Alo i zio Mer ca dan te e Arthur Vir gí-
lio, que, mais uma vez, de ram aqui uma so be ja de-
mons tra ção de ma tu ri da de, de vi ta li da de po lí ti ca, de

bom sen so nes se es pe tá cu lo que aca ba ram de pro pi-
ci ar a esta Casa. São pon tos de vis ta di fe ren tes, mas
bri lhan te men te de fen di dos, tan to pelo Lí der do PSDB
quan to pelo Lí der do Go ver no nes ta Casa. 

Peço per mis são a to dos para abor dar um as-
sun to tam bém mu i to atu al e que, da mes ma for ma,
me re ce a aten ção do Se na do Fe de ral.

Os in di ca do res so ci a is do IBGE, di vul ga dos na
úl ti ma se ma na, re ve lam um País pro fun da men te de -
si gual. Não po de mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, fe char os olhos para a re a li da de ex pres sa
no le van ta men to re a li za do a par tir de da dos da Pes -
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os de 2001.
São nú me ros e in for ma ções sig ni fi ca ti vos e re ve la do-
res e que de vem nos en vol ver num gran de e de ci si vo
es for ço para mu dar essa face do Bra sil. O PMDB está
nes sa luta, por que sem pre se pre o cu pou com o des ti-
no do País, com a su pe ra ção das de si gual da des so ci-
a is, com o com ba te à cri mi na li da de e a de fi ni ção dos
ru mos da eco no mia.

Aliás, por fa lar em de fi ni ção dos ru mos da eco -
no mia, hoje é um dia im por tan tís si mo para o Bra sil.
Va mos ter uma de ci são do Co pom so bre os ju ros, que 
con ti nu am im pac tan do a nos sa eco no mia, e essa de -
ci são mais do que nun ca pre ci sa le var em con so nân-
cia essa re a li da de na ci o nal ex pres sa sem dú vi da pe -
los nú me ros do IBGE.

A mí dia abor dou o as sun to nos úl ti mos dias pro -
cu ran do en fo car os di ver sos la dos da pes qui sa. A ques -
tão ra ci al, a de si gual da de en tre ne gros e bran cos, ga-
nhou des ta que ao se re ve lar ver go nho sa. Não se re mos
nun ca, Srs. Se na do res, uma so ci e da de de mo crá ti ca
en quan to – é o que di zem os in di ca do res – um tra ba lha-
dor ne gro re ce ber me ta de do que ga nha um tra ba lha dor
bran co com o mes mo ní vel de ins tru ção.

Faço mi nhas as pa la vras da jor na lis ta Mi ri an Le -
i tão es cri tas, na se ma na pas sa da, em sua co lu na em
O Glo bo: “Não ha ve rá de mo cra cia es tá vel nem eco -
no mia só li da se o Bra sil não ti rar a ven da que o tem
im pe di do de ver o enor me fos so que se pa ra bran cos
e ne gros e agir para cor ri gir o pro ble ma” .

Se gun do os in di ca do res, no gru po de 1% dos
mais ri cos do Bra sil, 88% são bran cos; en tre os 10%
mais po bres, 70% são ne gros ou par dos.

Obje to de uma am pla dis cus são no Con gres so
Na ci o nal e na so ci e da de or ga ni za da, a re for ma da
pre vi dên cia ga nhou, com a di vul ga ção dos in di ca do-
res so ci a is, sub sí di os im por tan tes. Aque les que hoje
se de bru çam so bre o tema não po de rão de i xar de le -
var em con ta que 54% dos tra ba lha do res do País não
con tri bu em para a Pre vi dên cia So ci al.
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A si tu a ção mais alar man te, Sr. Pre si den te, lo ca-
li za-se no Nor des te, onde ape nas 27% dos tra ba lha-
do res con tri bu em para o INSS. Enquan to isso, a re-
gião Su des te per mi te que 56% dos seus tra ba lha do-
res con ti nu em con tri bu in do.

A so ció lo ga Sô nia Oli ve i ra, uma das res pon sá-
ve is pelo es tu do, vai ao cer ne da ques tão quan do
aler ta as au to ri da des para o fato de que essa gen te
re le ga da à in for ma li da de en ve lhe ce rá um dia e ne-
ces si ta rá da aju da do Esta do sem nun ca ter con tri bu í-
do para isso. 

Em ou tra área, os in di ca do res so ci a is do IBGE
apre sen tam um per fil eli tis ta da uni ver si da de bra si le i-
ra ao re ve lar que 60% dos es tu dan tes das uni da des
man ti das pelo Go ver no são fi lhos dos 20% mais ri cos
do País. Por ou tro lado, pou co mais de 3% es tão na
fa i xa dos 20% dos mais po bres.

Inde pen den te men te da fa i xa de ren da, o es tu do
ob ser va que as uni ver si da des, os cur sos su pe ri o res
são lo ca is dis tan tes para a nos sa po pu la ção. So men-
te 25% dos jo vens en tre 18 e 24 anos cur sam uma fa -
cul da de Nes sa fa i xa, ain da há ¼ des sa fa tia da po pu-
la ção que fre qüen ta o en si no fun da men tal.

A ques tão do tra ba lho in fan til tam bém cha ma a
aten ção. O es tu do do IBGE re ve la que 12% dos jo-
vens en tre 10 e 14 anos já tra ba lham. Mas nos de i xa
mais tris tes ain da quan do ob ser va que 29% des ses
me no res in gres sam no mer ca do de tra ba lho aos nove 
anos de ida de.

“Os Indi ca do res So ci a is do IBGE 2002” é um es -
tu do mu i to rico da nos sa so ci e da de. Alem do que, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já ci tei aqui, ali es -
tão in for ma ções so bre ren da e per fil da fa mí lia, sa ne-
a men to bá si co e do en ças que mais ca u sam mor tes
de ho mens e mu lhe res no País, en tre ou tros seg men-
tos so ci a is.

Aque les que es tão em casa ven do a TV Se na do
ou nos ou vin do pela Rá dio Se na do e têm aces so à
Inter net, seja em com pu ta dor pró prio ou no tra ba lho,
so bre tu do os es tu dan tes, de ve ri am aces sar a pá gi na
do IBGE para fa zer uma aná li se mais de ta lha da dos
in di ca do res de 2002.

Da mi nha par te, que ro elo gi ar o tra ba lho do
IBGE e re a fir mar a nos sa dis po si ção de co la bo rar na
cons tru ção de al ter na ti vas que atin jam os ob je ti vos
mais pre men tes, como a bus ca por jus ti ça so ci al, com 
a re to ma da do de sen vol vi men to, a ge ra ção de em pre-
go e o con se qüen te com ba te à fome e à mi sé ria.

Apro ve i to ain da a opor tu ni da de para afir mar
que te mos de de li ne ar a agen da con gres su al com
prin cí pi os que são mar cas do nos so Par ti do, res pe i-

tan do o de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al. Os se to-
res de sa ú de, se gu ran ça, edu ca ção, meio am bi en te,
ha bi ta ção, de sen vol vi men to ur ba no e agri cul tu ra re-
pre sen tam ma cro de sa fi os às nos sas res pon sa bi li da-
des po lí ti cas.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, pela Li de ran ça do PFL, por vin te
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, II, b, do Re gi men to
Inter no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, eu já ti nha me ins cri to como Lí -
der, an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Des cul-
pe-me, Se na dor, mas não cons ta aqui.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, não ape nas me ins cre vi, como o
Se na dor José Sar ney, que es ta va no exer cí cio da
Pre si dên cia, dis se que, an tes da mi nha in ter ven ção,
fa la ria o Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço
des cul pas a V. Exª, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, pois
as ano ta ções fo ram fe i tas de modo in cor re to. Va mos
fa zer uma nova or dem, va mos se guir a nova se qüên-
cia: o Se na dor De mós te nes Tor res fará uso da pa la-
vra, em se gui da V. Exª e, de po is, o Se na dor Arthur
Vir gí lio.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém de me ins cre ver pela
Li de ran ça da Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como
an te ri or men te con ce di da, a pa la vra está com o Se na-
dor De mós te nes Tor res, do PFL de Go iás, como Lí -
der, por até vin te mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, “Nós, bra si le i ros, so mos um
povo em ser, im pe di do de sê-lo” – Darcy Ri be i ro.

O Bra sil vai ven cer o cri me or ga ni za do quan do
to mar duas pro vi dên ci as: re de fi nir o mo de lo de Se gu-
ran ça Pú bli ca e ins ti tu ir a Esco la em Tem po Inte gral. A
pri me i ra con tem pla uma am pla re for ma le gis la ti va e
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visa o for ta le ci men to da fun ção es ta tal. A se gun da
cons ti tui-se em ele men to se gu ro de pre ven ção à cri -
mi na li da de.

O Go ver no do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, atua de for -
ma epi só di ca nos as sun tos de Se gu ran ça Pú bli ca. A
cada caso de ex tre mo cla mor, são emi ti dos ar rou bos
sal va ci o nis tas, mas, in fe liz men te, não hou ve a ma ni-
fes ta ção sis te ma ti za da por par te do Mi nis té rio da Jus -
ti ça de um pro je to con sis ten te no se tor. Te nho cons -
ciên cia de que a ta re fa é ár dua, en vol ve com ple xa en -
ge nha ria ju rí di ca e vai de man dar o dis pên dio de enor-
me ca pi tal po lí ti co para di lu ir as im po si ções cor po ra ti-
vas das ins ti tu i ções afins. Mas, seis me ses após a
pos se do Pre si den te Lula, não há nada de novo no ar.

Fa lan do fran ca men te, o Sis te ma Úni co de Se-
gu ran ça Pú bli ca es bo ça do pelo Go ver no Lula é ri go-
ro sa men te o “mes mo sol da do em far da de gala”, ou
seja, re pro duz de for ma pi o ra da as di re tri zes do Pla no
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca do ex-Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Gos ta ria mu i to de me con -
gra tu lar com mais esta gui na da do Par ti do dos Tra ba-
lha do res ao cen tro, mas, nes te caso, a po si ção con -
ser va do ra é mãe do re tro ces so.

À épo ca da for mu la ção do Pla no Na ci o nal, eu
era Se cre tá rio da Se gu ran ça Pú bli ca e Jus ti ça de Go -
iás, par ti ci pei ati va men te dos tra ba lhos e pude re gis-
trar, re i te ra das ve zes, ao en tão Mi nis tro da Jus ti ça,
José Gre go ri, e ao Mi nis tro Che fe do Ga bi ne te de Se -
gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Ge ne ral Alber to Car do so, que es tá va mos co lo can do
“re men do novo em ves ti do ve lho”. Insis ti que a pro-
pug na da in te gra ção po li ci al era um pla ce bo e que era
pre ci so avan çar no sen ti do da cons ti tu i ção de uma
Po lí cia Úni ca.

A in te gra ção das Po lí ci as pre ten di da pelo Mi nis-
té rio da Jus ti ça pos sui pou ca prá ti ca. É uma ilu são
ima gi nar que as Po lí ci as Ci vil e Mi li tar vão pur gar as
suas di fe ren ças por in ter mé dio de Aca de mi as e Cor -
re ge do ri as uni fi ca das. Na vida real, não bas ta as si nar
um de cre to com o au to ri zo de co man do úni co das
cor po ra ções ao Se cre tá rio da Se gu ran ça Pú bli ca
para que a li de ran ça efe ti va se con so li de. E du vi do
mu i to, a se con si de ra rem o tra ço es tru tu ral e os ví ci os
de com por ta men to de cada ins ti tu i ção, que ha ve rá
com par ti lha men to das in for ma ções de se gu ran ça
ape nas com in ten ções for ma is.

Na oca sião, ar gu men tei que era im pe ri o so o
com pa re ci men to da União no cus te io do se tor. Os
Esta dos, so zi nhos, são in ca pa zes de fi nan ci ar o so-
cor ro a um pro ble ma de es ca la in ter na ci o nal e que
fere a so be ra nia do País. No en tan to, o Mi nis té rio da

Jus ti ça pos sui, nes te ano, R$424 mi lhões, sen do que
par te do re cur so ain da está con tin gen ci a do para in-
ves tir em se gu ran ça. Ora, Srªs e Srs. Se na do res, isto
é tro co or ça men tá rio.

Há uma com pre en sí vel im pa ciên cia da so ci e da-
de com a fal ta de re a ção do Esta do bra si le i ro. Como
mu i to bem as se ve rou aqui um Se na dor de ca no, o
Bra sil está no li mi ar de uma guer ra ci vil. Eu es tou fa -
lan do que os nar co tra fi can tes pos su em con di ções
ob je ti vas de or ga ni zar mi lí ci as ar ma das nes te País:
pos su em di nhe i ro, equi pa men to mi li tar e pes so al fa -
cil men te re cru tá vel. Além de a im pro vi sa ção ser uma
mar ca do Esta do bra si le i ro, tam bém a hi po cri sia é
ima nen te ao ofi ci al. Será que a or ga ni za ção de co-
man dos cri mi no sos, o en fren ta men to bé li co das for -
ças po li ci a is, o do mí nio útil dos pre sí di os e o ex ter mí-
nio de jor na lis tas e ma gis tra dos não são atos de be li-
ge rân cia?

A Re for ma da Tran qüi li da de Pú bli ca é ina diá vel,
e esta Casa tem a res pon sa bi li da de de fazê-la; do
con trá rio, o bra si le i ro vai, pri me i ro, re co nhe cer que
so mos es pé cie de “ma ri do omis so”, de po is, com jus ta
ra zão, su por a nos sa co ni vên cia com o cri me or ga ni-
za do. A Re for ma co li ma o ob je ti vo de so er guer o
Esta do bra si le i ro para ga ran tir a sa tis fa ção da pes soa
de bem, e se pro pa ga em três di re ções do pro ces so
le gis la ti vo: 1) de fi ni ção de um novo mo de lo de es tru-
tu ra ção po li ci al a par tir do con ce i to de uni fi ca ção das
cor po ra ções ci vis e mi li ta res; 2) re for ma dos es ta tu tos
pe na is e pro ces su a is pe na is com vis ta ao en du re ci-
men to aos de li tos de gran de po ten ci al ofen si vo e aos
cri mes vin cu la dos às ati vi da des do cri me or ga ni za do;
3) al te ra ção do per fil cons ti tu ci o nal das For ças Arma -
das com a fi na li da de de in se ri-las na mis são de Se gu-
ran ça Pú bli ca, es pe ci al men te no tra to com o cri me or -
ga ni za do.

O Con gres so Na ci o nal está exa mi nan do um pa -
co te de 17 pro po si ções, en tre Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal e Pro je tos de Lei, que aper ta um pou -
co o nó do or de na men to pe nal frou xo em vi gor. São
ma té ri as re le van tes, como a cha ma da Lei do Cri me
Orga ni za do, que se en con tra na Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça des ta Casa. Há o pro je to de lei que
tra ta dos cri mes de cor rup ção ati va e pas si va; a Lei de 
La va gem de Di nhe i ro; a lei que ins ti tui o Fun do Na ci o-
nal de Se gu ran ça Pú bli ca; a que dis põe so bre o Sis te-
ma Na ci o nal Anti dro gas, en tre ou tras.

Srªs e Srs. Se na do res, as ini ci a ti vas são mu i tas
e de mons tram a res pon sa bi li da de do Con gres so Na -
ci o nal com a ele va ção da taxa de efi ciên cia do Esta do
na pres ta ção do ser vi ço de Se gu ran ça pú bli ca e de
mo ra li za ção des te País. As pro pos tas con fir mam que
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o Par la men to des de já cha mou a si o de ver de de fen-
der a so ci e da de ho nes ta, am pa rar as ví ti mas, lim par
as Po lí ci as e en fren tar as or ga ni za ções cri mi no sas.
Nos pró xi mos dias 24 a 26, a Câ ma ra dos De pu ta dos
pro mo ve a Se ma na da Se gu ran ça Pú bli ca, quan do as 
ma i o res au to ri da des na ma té ria de mons tra rão que
tudo pode pi o rar bas tan te em ma té ria de tran qüi li da-
de do ci da dão.

Sr. Pre si den te, acre di to que será de boa pro vi dên-
cia da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do apro ve i ta-
rem o mo men to e fa zer, efe ti va men te, a Re for ma da
Tran qüi li da de Pú bli ca. Esta Le gis la tu ra não pode ol vi dar
de cons tru ir um es ta tu to ju rí di co ca paz de dar sus ten ta-
ção ao Esta do bra si le i ro para der ro tar o cri me or ga ni za-
do. O pas si vo so ci al pro vo ca do pela in se gu ran ça e a vi -
o lên cia é tal vez mais as fi xi an te do que a car ga tri bu tá ria
ou o dé fi cit con tro ver so da Pre vi dên cia.

Não se ilu dam, Srªs e Srs. Se na do res, o nar co-
trá fi co ex pan de-se a uma ve lo ci da de e for ça que o
Bra sil não é ca paz de re sis tir com a con fi gu ra ção dos
ins tru men tos le ga is de re pres são dis po ní ve is. Mes mo
por que, é mu i to im por tan te que se diga, con for me so -
be ja men te no ti cia a im pren sa, é evi den te o ín di ce de
con ta mi na ção das au to ri da des bra si le i ras com a mo -
da li da de cri mi no sa.

Obser vem que a Se gu ran ça Pú bli ca é um ser vi-
ço bas tan te one ro so e con sa gra uma ati vi da de de
con tro le per ma nen te, prin ci pal men te quan do não são 
pra ti ca das me di das pre ven ti vas à pro pa ga ção do cri -
me e da vi o lên cia. Du ran te o meu man da to de Pro cu-
ra dor-Ge ral de Jus ti ça e quan do di ri gi a Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca de Go iás pude, in fe liz men te, re co-
nhe cer que os po li ci a is mais ab ne ga dos mu i tas ve zes
“en xu ga vam gelo”, uma vez que a for ça mul ti pli ca do ra
do de li to era ir re sis tí vel.

Não exis te me ca nis mo de pre ven ção à ati vi da de
cri mi no sa mais efi ci en te do que a edu ca ção. No Bra -
sil, du ran te o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
foi re a li za do o ma i or es for ço de in ser ção es co lar que
se teve no tí cia na his tó ria des te País. Hoje o Mi nis té-
rio da Edu ca ção é co man da do por um edu ca dor re no-
ma do e com pe ten te, o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que,
mas, con for me re co nhe ce o mi nis tro, é pre ci so avan -
çar no sen ti do de ins ti tu ir a Esco la em Tem po Inte gral.

Qu an do se ar gu men ta o mo de lo es co lar logo se
ima gi na a du pla jor na da do en si no fun da men tal, mas
a car ga ho rá ria é ape nas um de ta lhe. O pa ra dig ma de 
edu ca ção en cer ra a idéia da pro te ção in te gral da cri -
an ça e do ado les cen te. Ao per ma ne cer no am bi en te
es co lar em dois tur nos, re ce ber edu ca ção for mal, re -

for ço es co lar, ali men ta ção, ati vi da de es por ti va, ofí cio
re li gi o so, de sen vol vi men to ar tís ti co e com pre en são
da in for má ti ca, o alu no é pre ser va do do am bi en te de -
le té rio das ruas.

Um país como o Bra sil, imer so des dou ro do Ter-
ce i ro Mun do, onde, con for me as se ve ra va o an tro pó lo-
go e ex-Se na dor Darcy Ri be i ro, “não exis te ne nhum
por co aban do na do, mas mi lha res de cri an ças co men-
do lixo”, não pode pres cin dir de uma ins ti tu i ção es co-
lar to tal. A ide o lo gia da es co la em tem po in te gral é de
mi nis trar edu ca ção de alta re so lu ti vi da de ao lado da
pre ser va ção do alu no das ten ta ções das dro gas, do
de li to, do tra ba lho pre co ce, da vi o lên cia fa mi li ar e da
cor rup ção mo ral. A es co la pre ci sa ser um ente pro te-
tor por ex ce lên cia e cri ar um am bi en te no qual o alu no
vai es tar imu ne ao co ti di a no con ta mi na do e per ver so
das dro gas. A idéia é re ti rar a cri an ça e o ado les cen te
das mãos do tra fi can te e en tre gá-la às mãos do pro -
fes sor.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o-
nal (LDB) pres cre ve, de ma ne i ra tí mi da, a ins ti tu i ção
da Esco la em Tem po Inte gral. Na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, três pro je tos de lei dis pon do so bre a ma té ria
tra mi ta ram sem su ces so na le gis la tu ra pas sa da e, no
Se na do, en con tra-se na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos pro je to de lei que pro põe des ti nar par te dos
re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za à Esco la em Tem po Inte gral.

Des de 1925, o gran de edu ca dor bra si le i ro Aní -
sio Te i xe i ra já de fen dia a cri a ção do mo de lo edu ca ci o-
nal des ti na do à for ma ção to tal do alu no. Em 1950, in -
clu si ve, na Ba hia, con se guiu im plan tar o Cen tro Edu -
ca ci o nal Car ne i ro Ri be i ro, com pos to de qua tro es co-
las-clas se e uma es co la-par que des ti na das às clas -
ses po pu la res e com a fi na li da de de “pro por ci o nar ao
alu no opor tu ni da des para de sen vol ver a ini ci a ti va, a
au to no mia, a co o pe ra ção, a res pon sa bi li da de e o res -
pe i to a si mes mo e aos ou tros”. Na con cep ção ori gi nal
de Bra sí lia era pre vis to o pro je to de Tei xe i ra em to das
as qua dras, mas a ini ci a ti va não foi adi an te, como
tam bém não pros pe ra ram os Cen tros Inte gra dos de
Edu ca ção Pú bli ca (Ci eps), no Rio de Ja ne i ro.

Cer ta men te, os er ros do pas sa do po dem mu i to
nos en si nar a cor ri gir ru mos. Per ce bo o fir me pro pó si-
to do Mi nis tro da Edu ca ção em ins ti tu ir a Esco la em
Tem po Inte gral e re co nhe ço as di fi cul da des or ça men-
tá ri as que im pe dem a sua im ple men ta ção. De acor do
com o Dr. Cris to vam Bu ar que, são ne ces sá ri os dois
bi lhões de re a is por ano para que se con si ga con tem-
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plar toda a rede na ci o nal de en si no fun da men tal até o
ano de 2010. Infe liz men te, o Bra sil não pode es pe rar
e pre ci sa en con trar me i os de fi nan ci a men to ca pa zes
de en cur tar o tem po.

Srªs e Srs. Se na do res, acre di to que uma ma ne i-
ra de ob ter os re cur sos su fi ci en tes para a ins ti tu i ção
da Esco la em Tem po Inte gral é a le ga li za ção de to das
as mo da li da des de jo gos de azar. Eu, par ti cu lar men-
te, sou aves so a tal con du ta, não me agra da o am bi-
en te dos cas si nos, mas te nho de re co nhe cer que uma 
tre men da hi po cri sia do mi na o tra ta men to que se dá à
ma té ria no Bra sil.

Nes te País a jo ga ti na atua em es ca la in dus tri al,
com con tro le dé bil, ali men ta a cor rup ção po li ci al, a
cor rup ção ju di ciá ria e a cor rup ção po lí ti ca, ca u san do
per das in co men su rá ve is de re ce i ta tri bu tá ria.
Enquan to o cas si no-em pre en di men to é for mal men te
pro i bi do, na rede mun di al de com pu ta do res, mi lha res
de si tes, ope ra dos a par tir da Cos ta Rica ofe re cem
toda mo da li da de de jogo vir tu al sem qual quer cri té rio.
No Bra sil, atu am clan des ti na men te al gu ma co i sa pró -
xi ma de 500 mil má qui nas caça-ní que is. É mais que
nos Esta dos Uni dos, onde exis tem 434 cas si nos.

O Bra sil pode le ga li zar e con tro lar a ati vi da de
por in ter mé dio de uma le gis la ção rí gi da e um ór gão
de ges tão in sus pe i to, como ocor re no mo de lo ame ri-
ca no, for ma do pelo Mi nis té rio Pú bli co, Re ce i ta Fe de-
ral, Po lí cia Fe de ral e em pre sá ri os afins. So men te o
seg men to do cas si no pla ne ja in ves tir no Bra sil apro xi-
ma da men te US$1,5 bi lhão, ge rar mais de uma cen te-
na de mi lha res de em pre gos e pro du zir uma re ce i ta
fis cal ca paz de pra ti ca men te fi nan ci ar a Esco la em
Tem po Inte gral. Nos Esta dos Uni dos, em 2001, de
acor do com da dos da Agên cia Esta tal de Re gu la ção
dos Jo gos, o re co lhi men to tri bu tá rio do se tor al can-
çou a ci fra de US$3,6 bi lhões. Na tu ral men te que o
mer ca do bra si le i ro vai ge rar re ce i ta bem mais tí mi da,
mas, com cer te za, ca paz de fi nan ci ar o de sa fio edu -
ca ci o nal des te País. 

Não es tou fa lan do em nada de inu si ta do. O Bra -
sil já uti li za o di nhe i ro do jogo le gal para sub si di ar o
es tu dan te uni ver si tá rio po bre e os atle tas olím pi cos
bra si le i ros. De acor do com o ba lan ço do ano pas sa do
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, as lo te ri as ad mi nis tra-
das pela União re pas sa ram R$1,3 bi lhão, fora a ge ra-
ção de R$386,4 mi lhões em Impos to de Ren da e a
trans fe rên cia de R$940,7 mi lhões para a cons ti tu i ção
do Fun do Na ci o nal de Cul tu ra e do Fun do Pe ni ten ciá-
rio, cus te io da Se gu ri da de So ci al, do Cré di to Edu ca ti-
vo, dos clu bes de fu te bol, da Se cre ta ria Na ci o nal de
Espor tes e do Co mi tê Olím pi co Na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, a Esco la em Tem po Inte -
gral pode ser re a li za da, é o me ca nis mo mais efi ci en te
para a pre ven ção da cri mi na li da de e o cus te io da ins -
ti tu i ção é le gí ti mo. Este País po de rá fa zer um es for ço
ci vi li za tó rio su fi ci en te para que de i xe mos de ser uma
na ção la mu ri an te e su bal ter na.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
como Lí der do Go ver no.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

DISCURSO QUE, RETIRADO PARA
REVISÃO PELO SR. SENADOR ALOIZIO
MERCADANTE, SERÁ PUBLICADO OPOR-
TUNAMENTE.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alo i zio Mer -
ca dan te, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pela Sra. Iris de Ara ú jo.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Srª Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der do meu Par ti do.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no Mal ta, como
Lí der, por vin te mi nu tos, para uma co mu ni ca ção de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pela or dem, Srª Pre si den te. De se jo ape nas dar uma
bre ve in for ma ção às Srªs e aos Srs. Se na do res.

Gos ta ria de in for mar que, logo após o de ba te en -
tre os Lí de res, ha ve rá uma re u nião da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res para fa zer a ar güi ção do Emba i xa dor
Gil ber to Sa bóia, que foi de sig na do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca para re pre sen tar o Bra sil na Ho lan da.

Assim, con vi do os Srs. Se na do res mem bros da
Co mis são para lá se di ri gi rem logo após esse de ba te
en tre os Lí de res.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
or dem, Srª Pre si den te.

Te nho ab so lu ta con vic ção de que me ins cre vi ime -
di a ta men te após o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Acre di-
to que o The Flash não te ria fe i to me lhor. Ele aca bou de 
fa lar e eu me ins cre vi. Pe las mi nhas obri ga ções de Lí der
de Par ti do, de ve rei es tar pre sen te à ins ta la ção da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti ga rá a cri se
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de eva são fis cal, mas, pelo fato de o de ba te ter sido tra -
va do na sua pri me i ra eta pa e, por tan to, de ven do se con -
clu ir a par tir de ob ser va ções que te nho ain da a co lo car
ao Lí der Alo i zio Mer ca dan te, de se jo, pri me i ro, so li ci tar
ao Dr. Car re i ro que opi ne so bre se isso é ex pres são da
ver da de ou não; em se gun do lu gar, des cul po-me com o
Se na dor Mag no Mal ta, na hi pó te se de ter ha vi do um
mal-en ten di do. Não sou o mais alto da Casa, ao con trá-
rio, sou o de me nor es ta tu ra, mas sou com ple ta men te
vi sí vel em to dos os meus ges tos. Por tan to, cha ma ria a
aten ção da Mesa a esta com pre en são: tão logo S. Exª
se ins cre veu, eu me ins cre vi.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Gos ta-
ria que o Se na dor Mag no Mal ta se pro nun ci as se a
res pe i to.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Eu
ou vi rei o Se na dor Arthur Vir gí lio, hu mil de men te. De -
po is, fa rei o meu pro nun ci a men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
te ria mu i to pra zer em ouvi-lo. Mas, na ver da de, hou ve
a or dem, e cre io que isso é im por tan te ser ob ser va do.
So bre tu do, há o fato de que da qui a pou co ins ta la re-
mos uma CPI cuja Pre si dên cia ca be rá ao PSDB. 

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Se na-
dor Arthur, gas te o seu tem po na tri bu na. Pode su bir.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Qu e ro
di zer à Pre si dên cia que re al men te S. Exª se ins cre-
veu. E eu es ta va sen ta do à mesa, per to do Pre si den-
te, quan do o nos so Se na dor Alo i zio Mer ca dan te fez a
ins cri ção e, em se gui da, o Se na dor Arthur fez a dele.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
esta é uma di fe ren ça en tre nós dois: eu gas to o tem po
e V. Exª o in ves te em fa vor do Se na do.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris Ara ú jo) – A Mesa se

jus ti fi ca no sen ti do de que re ce beu uma lis ta já pron -
ta, que foi pas sa da pelo Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Cre io que pre va le ceu
o tem po in te i ro a boa-fé, e o im por tan te é que aqui
pros si ga mos com o de ba te e to que mos os tra ba lhos
do Se na do às vés pe ras des se fe ri a do.

No bre Lí der Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª traz os
da dos da ba lan ça co mer ci al. Em uma co in ci dên cia
mu i to fe liz, e te ría mos que ter a ses são do Se na do só
para nós dois, du ran te vá ri os me ses, para po der mos
dis cu tir isso mais apro fun da da men te. Em 1993, o Mi -
nis tro da Fa zen da se cha ma va Fer nan do Hen ri que
Car do so e hou ve um sal do da ba lan ça co mer ci al de

US$13 bi lhões. Em 2002, o úl ti mo ano do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, o sal do da ba lan ça co mer ci al foi
de US$13,144 bi lhões. Hoje, o sal do é de US$8 bi -
lhões, que se deve, tan to quan to o an te ri or do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que – que ro man ter aqui a mi -
nha in te gri da de in te lec tu al – a dois fa to res: o pri me i ro,
o fa tor po si ti vo, o fato de que hou ve ga nhos de pro du-
ti vi da de na eco no mia, ga nhos de com pe ti ti vi da de; e o 
se gun do, o fato de que, tan to na que la épo ca quan to
ago ra, a eco no mia está em de sa ce le ra ção e, por tan-
to, te mos um sal do a mais em fun ção de um con su mi-
dor in ter no que está com pran do a me nos. Essa é uma 
ver da de com a qual V. Exª ha ve rá de con cor dar.

Digo ao Lí der que uma co i sa fi cou bem pa ten te
aqui. V. Exª afir mou que o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so está exi la do. Não foi jus to. S. Exª é um
con fe ren cis ta de re no me, V. Exª ha ve rá de re co nhe-
cer isso. Se há algo que pre zo em V. Exª é a ho nes ti-
da de in te lec tu al, a sua re ti dão de ca rá ter. S. Exª é um
con fe ren cis ta de re no me in ter na ci o nal, mu i to re qui si-
ta do e op tou mo rar em Pa ris por ra zões pes so a is. V.
Exª não pre ci sa me pe dir li cen ça para fa zer a sua en -
tre vis ta co le ti va, ape nas es tra nho que, le van do em
con ta a nos sa re la ção, quan do se tem a tri bu na, pa re-
ceu-me algo mais de guer ri lha do que de guer ra ofi ci-
al. Enten di. Não per ca mais tem po com isso. V. Exª
tem um cré di to co mi go que, se fos se trans for ma do
em dó lar, não ha ve ria mais dé fi cit no Bra sil, do pon to
de vis ta do nos so ba lan ço de tran sa ções cor ren tes.

Ago ra, está na hora de o Go ver no as su mir. O
Pre si den te Lula “paz e amor” diz, está aqui em O Glo -
bo, pri me i ra pá gi na:“Lula re a ge a crí ti cas e ata ca FH, 
pro fes so res, ju í zes e ser vi do res”. Sua Exce lên cia es -
ta va com a boca seca, qua se sem sa li va, de no tan do
um es ta do emo ci o nal al te ra do.

Os pro ble mas são enor mes. É o go ver no que
não é to ca do, as de ci sões ad mi nis tra ti vas que são
pos ter ga das, ali a dos que es tão cada dia mais in qui e-
tos. Ro ber to Fre i re afir ma: “PT foi con tra di tó rio ao re -
je i tar re for ma de Alckmin”. Pa re ceu-me, per doe-me
Lí der, uma ma ni fes ta ção opor tu nis ta do PT do seu
Esta do ao pre co ni zar aqui me di das para as qua is
pede o nos so apo io, ao mes mo tem po em que ten ta
fa zer mé dia com os ser vi do res pú bli cos de São Pa u lo,
ten tan do ne gar ao Go ver na dor Ge ral do Alckmin as
me di das su pos ta men te sa ne a do ras para São Pa u lo,
que são vis tas como sa ne a do ras para a eco no mia
bra si le i ra. E, mais ain da, es tou fa lan do de des go ver-
no, de des con tro le. Estou fa lan do de fal ta de ar ti cu la-
ção. Estou fa lan do de des go ver no mes mo: “Ban ca da
do PT ra cha so bre apo io à re for ma”.
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Eu lhe digo que te mos, por tan to, mu i to o que
con ver sar, de ven do-lhe pas sar ain da um úl ti mo es cla-
re ci men to: a taxa Se lic che gou a 45 pon tos em 1999,
no auge da cri se cam bi al, e, so bre a par te dos equí vo-
cos do Go ver no, já tive oca sião de so bre elas me au -
to cri ti car pe ran te V. Exª e pe ran te a Casa, aliás, no
mes mo dia em que V. Exª ad mi tiu que o seu Par ti do
er rou re don da men te ao não apo i ar as re for mas pro -
pos tas pelo Pre si den te Lula e, por tan to, as su miu uma 
res pon sa bi li da de fun da men tal nos des vãos da eco-
no mia. Pas sei a apre ciá-lo mais ain da. V. Exª, den tro
em bre ve, tor nar-se-á um cre dor meu mais avas sa la-
dor do que uma na ção po de ro sa di an te de uma na ção
iner te, do pon to de vis ta das pes so as e da sua de fe sa.

A di fe ren ça es sen ci al é que, logo após a cri se e,
às ve zes, mu i to mais que uma vez por mês, as ta xas
fo ram ca in do gra da ti va men te e che ga ram a 16,25%,
em 19 de abril de 2001. Pos te ri or men te, co in ci din do
com o avan ço do seu can di da to, per to das ele i ções,
Lula man dou uma car ta ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, di zen do que não se aco var da ria e
que mu da ria a po lí ti ca eco nô mi ca já no pri me i ro mo -
men to. E fez aqui lo que, com a ho nes ti da de que faz
com que to dos nós o es ti me mos, cha ma va de bra va-
ta, no seu tem po de opo si ção. Eu não es tou fa zen do
bra va ta, es tou pro cu ran do ape nas fa zer opo si ção,
pois bra va ta não se ria uma ati tu de dig na do com por-
ta men to cons tru ti vo que que ro ter em re la ção ao Go -
ver no de V. Exª. A taxa co me ça a su bir aos pou cos.

Aqui faço uma ho me na gem à po lí ti ca eco nô mi-
ca do seu Go ver no – que não é, nem de leve, aque la
pre ga da du ran te a cam pa nha –, pelo fato de to dos os
in di ca do res te rem vol ta do à mé dia dos tem pos do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, ex ce to a taxa de ju-
ros. Por isso é que peço li cen ça para co me ter o que
pode pa re cer pe ca mi no so aos olhos de V. Exª: ou sar
fa lar so bre o as sun to. Eu tam bém es ta ria in ter di ta do
no de ba te, por que, se o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que não pode fa lar so bre nada, eu, su pos ta men te,
tam bém não po de ria fa lar so bre ju ros. Qu e ria pe dir li -
cen ça para po der con ti nu ar fa lan do so bre tudo, de ri -
nha de galo – con de nan do – até ju ros.

Va mos res ta be le cer a ver da de: o Go ver no de
tran si ção pe diu ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que o
au men to de três pon tos per cen tu a is. Vol to à can ti le na
an te ri or: maus con se lhe i ros dis se ram ao Pre si den te
para au men tar em ape nas um pon to e meio por cen to
a taxa Se lic. O Pre si den te dis se: “Não, não é esse o
es pí ri to da tran si ção que eu es tou fa zen do”. Tran si ção
que foi tão elo gi a da por V. Exª, pelo grau de ci vi li da de
que a mar cou e que mos trou ao mun do o ama du re ci-
men to de uma eco no mia, no mo men to em que o Pre -

si den te, ain da em cam pa nha – e, quem sabe, pre ju di-
can do o seu can di da to – ava li za va atos do fu tu ro Pre -
si den te Lula. Te ría mos hoje dé fi cit em tran sa ções cor -
ren tes, não fos se o em prés ti mo do FMI, ne go ci a do
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que, que tem sido um
gran de guar da-chu va para o Pre si den te Lula.

O Go ver no tem acer ta do no as pec to ma cro e co-
nô mi co, mas tem er ra do no mi cro e tem er ra do no ad -
mi nis tra ti vo – mais no mi cro, onde tem tra ba lha do, do
que no ad mi nis tra ti vo, onde, a meu ver, está pra ti ca-
men te pa ra li sa do. Isso au to ri za ria que, com um ris-
co-país de qua se 700 pon tos, me nos de 700 pon tos,
te o ri ca men te, po de ría mos pen sar em ta xas se me lhan-
tes àque las do pe río do Fer nan do Hen ri que, com ris co
se me lhan te – algo em tor no de 17 ou 16 pon tos.

O que eu es tra nho – e peço li cen ça, até por que
faço coro com V. Exª, que tem fa la do com mu i ta lu ci dez
so bre ju ros – é que es ta mos há cin co me ses com ta xas
de 25 e 26,5%. Pri me i ra men te, va mos de i xar bem cla ro,
au men tou em três pon tos per cen tu a is por que ha via ne -
ces si da de téc ni ca e por que o Go ver no de tran si ção, de -
tec tan do essa ne ces si da de téc ni ca, pe diu e o en tão
Pre si den te Fer nan do Hen ri que pou pou o Pre si den te
Lula do cons tran gi men to de ter de au men tar ju ros na
pri me i ra se ma na do seu Go ver no. E te ria de fa zer. E fa -
ria. Não re cor reu ao sub ter fú gio de au men tar um pon to
e meio por cen to, por que não era o es pí ri to da tran si ção
e nem é esse o per fil do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
que já teve em V. Exª um ele i tor ilus tre.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que co-par ti ci pou
des se re a jus te e de po is, a meu ver, de ma ne i ra tí mi-
da, o Pre si den te Lula au men tou 0,5%, ain da na que la
fase ima tu ra de ten tar ex pli car que es ta va au men ta do
ju ros con tra a sua von ta de, que ele não que ria sa ber
pelo jor nal.

Co i sas já fo ram di tas. V. Exª se re fe riu a fa lar pe -
los co to ve los. E o Pre si den te Lula tem dito co i sas fan -
tás ti cas. A mais ge ni al de to das foi: “A ci vi li za ção, gra -
ças a Deus, é cons tru í da por ho mens e mu lhe res co -
var des e co ra jo sos.” O Pre si den te, ali, cas sou a pos si-
bi li da de de a co lu na do meio ser co ra jo sa ou co var de.
Foi uma co i sa ter rí vel. Ele sim ples men te ra di ca li zou
en tre o sim e o não, numa fra se em que eu, ten tan do
fa zer exe ge se, não sa bia o que que ria di zer, fran ca-
men te. Em ou tra oca sião: “O Pre si den te To le do e eu
não nas ce mos des te ta ma nho, nas ce mos pe que nos,
cres ce mos de po is.” Aliás, eu tam bém, algo que me
apro xi ma do Pre si den te Lula. Eu nas ci pe que ni ni nho,
fui cres cen do aos pou cos. Exis tem pes so as que cres -
ce ram mais, como o Oscar do bas que te.
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Fa lar pe los co to ve los al guém que du ran te cin co
me ses ob ser va em si lên cio?! Alguém que tem pro cu-
ra do ava li zar!

Lá fora o Pre si den te Lula já se cre den ci ou de tal
ma ne i ra que é pre ci so que ele não exa ge re nos seus
vis lum bres para os mer ca dos. Não pre ci sa de aval,
mas pre ci sou mu i to e teve o aval do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Já que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que pode
fa lar e que já pos so fa lar so bre tudo, eu in sis to, até so -
bre ju ros, eu gos ta ria, Lí der Mer ca dan te, de di zer
que, to can do o de ba te pela via cla ra dos ar gu men tos,
che ga mos a al gu mas con clu sões que se rão par ti lha-
das com a Na ção.

Va mos ao tal au men to da dí vi da pú bli ca des te
País: 60% do au men to da dí vi da pú bli ca fe de ral, no pe -
río do de Fer nan do Hen ri que Car do so, de ve ram-se, por
exem plo, ao res ga te de es que le tos como o Fun do de
Va ri a ções Sa la ri a is, que vi nha do Go ver no Fi gue i re do,
do Mi nis tro Del fim Net to, e o re fi nan ci a men to da dí vi da
dos Esta dos e Mu ni cí pi os. Há um pre sen te que foi dado
a este Go ver no e que deve ser re pas sa do aos de ma is –
e que, a meu ver, sal vou o Go ver no Lula no seu pri me i ro
mo men to de he si ta ção, de pres sões de Go ver na do res
por re ne go ci a ção de dí vi das – que é a Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal, con tra a qual o seu Par ti do se in sur-
giu, con tra a qual o seu Par ti do vo tou, até ques ti o nan do
na Jus ti ça o seu va lor e o seu mé ri to.

Insis to que é mu i to es tra nho. Só peço um pou co
de co e rên cia. E res pe i to mu i to quem diga: “Eu não iria 
pa gar a dí vi da ex ter na se che gas se lá.” Isso era dito e
se dis cu tia o ple bis ci to. É mu i to es tra nho al guém di zer
que o Go ver no Fer nan do Hen ri que des fru ta va de
toda a con fi an ça no mer ca do e, a par tir de maio, pas -
sou a des fru tar de me nos; em ju nho, me nos ain da; em 
de zem bro, ne nhu ma cre di bi li da de di an te dos mer ca-
dos. É mu i to es tra nho al guém ten tar me con ven cer de 
que isso não se deve à con so li da ção, pri me i ra men te,
do fa vo ri tis mo e, de po is, da vi tó ria do can di da to Lula.
Vol to a di zer: R$13 bi lhões foi o pre ju í zo des se mo vi-
men to e R$14 bi lhões foi, logo em se gui da, o pre ço
que o Bra sil teve que pa gar de au men to do su pe rá vit
pri má rio para se ten tar vol tar à si tu a ção an te ri or, que
não era bri lhan te e que é a si tu a ção de hoje.

V. Exª, Lí der Alo í zio Mer ca dan te, fez men ção elo -
gi o sa a Pa ris, que tem bons vi nhos. V. Exª sabe que
Pa ris tem bons vi nhos e eu tam bém sei. É uma co i sa
ver da de i ra. O vi nho na ci o nal na Fran ça é apre ci a do
por to dos. Eu não que ro en trar pelo ter re no do vi nho,
sin ce ra men te. Pre fi ro que nós, aqui, não dis cu ta mos
vi nho. De po is, ter mi na re mos dis cu tin do es por tes. E o
tema é po lí ti ca, não é vi nho, não é fu te bol, não é ou tro.

Cre io que a op ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que de mo rar aqui ou lá, ex pli can do as suas fon -
tes de ren da, fa zen do suas con fe rên ci as, la bo ran do
de ma ne i ra hon ra da, como é de seu fe i tio, in de pen de
se tem pre fe rên cia por vi nho fran cês ou chi le no. E fi -
ca mos com bi na dos as sim: não se fala mais em vi nho.
Esse as sun to pas sa a ser des pre za do por V. Exª e por 
mim. Não se fala mais em es por te, nem em jogo de fu -
te bol. Va mos man ter o alto ní vel.

Digo a V. Exª que te mos con vic ção ab so lu ta do
tra ba lho que se fez nes te País para cri ar a cul tu ra da
es ta bi li da de. Te mos ab so lu ta con vic ção de que se cri -
ou um enor me em pe ci lho à vo ta ção de re for mas. O
com pa ra ti vo será mos tra do e as emen das se rão
apre sen ta das, me lho res do que es tas. Pre ju í zos
enor mes, cer ca de R$130 a R$150 bi lhões, pela
não-re a li za ção da re for ma tri bu tá ria a par tir do pri me-
i ro mo men to em que se ten tou vo tar con tra a “pa trió ti-
ca” – é di fí cil, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya, as pe ar oral -
men te – opo si ção da CUT, uma en ti da de sin di cal que, 
es tra nha men te, ros na va como um leão bra vio e, hoje,
ron ro na como um ga ti nho do més ti co da emer gen te
Vera Lo yo la no colo do Pre si den te Lula.

Te mos con vic ção ab so lu ta dos em pe ci lhos, do
que fal ta fa zer. Não nos ne ga mos a cum prir com o
nos so de ver. Qu e re mos que a Opo si ção seja tra ta da
com res pe i to, que re mos dis cu tir com ar gu men tos sé -
ri os. Estou cu ri o so, por exem plo – e V. Exª vai me di zer
de po is – so bre que me to do lo gia usou para com pa rar
cres ci men to eco nô mi co de Was hing ton Luís com o
go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, pois é
algo que pode re vo lu ci o nar o en si no de His tó ria no
País. V. Exª ain da vai me ex pli car que me to do lo gia
usou para che gar a essa con clu são.

V. Exª foi cor tês com o Pre si den te, por que
me ra men te com pa rou, de ma ne i ra fria, da dos de
cres ci men to, em bo ra com uma me to do lo gia que
pa re ce fa lha.

O tem po in te i ro pre ser vei o Pre si den te Lula e não 
o com pa ra ria a nin guém. Se qui ses se ser gros se i ro, eu 
o com pa ra ria a Del fim Mo re i ra. Se ria um in sul to, eu
não o fa ria.Se eu qui ses se ser le vi a no, eu o com pa ra-
ria – e V. Exª não o foi por que não com pa rou o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que ao ex-Pre si den te Me nem, e
me ex pli cou isso mu i to bem – a al gum di ta dor que não
ti ves se a hon ra dez que, cer ta men te, acom pa nha rá o
Pre si den te Lula por to dos os mi nu tos do seu man da to.

Re for ma mos a or dem eco nô mi ca do País, cri a-
mos a cul tu ra da es ta bi li da de, ga nha mos cre di bi li da-
de in ter na ci o nal, con quis ta mos o res pe i to dos ou tros
pa í ses e digo-lhe, até afor tu na da men te, que hou ve
uma bru tal de mons tra ção de in co e rên cia no seu Go -
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ver no. No que vai bem, no pou co que vai bem, o Go -
ver no tem ado ta do sis te ma ti ca men te – até por que
sua cre di bi li da de era me nor e ele pre ci sa va apro fun-
dar-se mais – as po lí ti cas ma cro e co nô mi cas que
her dou. As bra va tas fi ca ram para trás, os acor dos
com o FMI fo ram sen do re no va dos e en ten deu-se
que não era de Di re i ta, de Cen tro ou de Esquer da ter
uma re la ção sa u dá vel com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal.

V. Exª, Lí der Mer ca dan te, a meu ver, res ga ta o
de ba te, mas, so bre tu do, aju da a con sa grar o di re i to
de li ber da de de ex pres são ple na.

É so bre tu do por S. Exª que me de ba to nes te mo -
men to, por que de ba te eco nô mi co va mos fa zer a vida in -
te i ra. Há a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e há a
tri bu na da Casa. Po rém, que re mos ques ti o nar se há um 
mé to do em ação, um mé to do rude com os seus dis si-
den tes, um mé to do de não se per mi tir que um ex-Pre si-
den te da Re pú bli ca se ma ni fes te, um mé to do que des -
qua li fi que – a his tó ria do vi nho des qua li fi ca; pro me ti que
não se fa la ria aqui nem em vi nho, nem em fu te bol – os
seus in ter lo cu to res. Não é isso o que vem de V. Exª,
que, para mim, é o lado cor re to, é o lado éti co des te Go -
ver no, o lado doce e é o lado do cum pri men to da pa la-
vra. Te nho por V. Exª mu i to apre ço.

Ouço o Se na dor Agri pi no Maia.
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, que ro cum pri men tar V. Exª, como que -
ro tam bém cum pri men tar o Lí der Mer ca dan te pelo
de ba te ci vi li za do com que V. Exªs es tão en ca mi nhan-
do os pon tos de vis ta dos dois go ver nos que V. Exªs
re pre sen ta ram ou re pre sen tam. V. Exª foi bri lhan te Lí -
der do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, e o Se -
na dor Mer ca dan te é um bri lhan te Lí der do Go ver no
de Sua Exce lên cia o Pre si den te Lula. Um de ba te edu -
ca do, no mes mo ní vel em que se pro ces sou a tran si-
ção de mo crá ti ca – que o Bra sil e o mun do in te i ro apla -
u di ram –, em que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
pas sou o Go ver no ao Pre si den te Lula. Che ga ram a
ges tos de de li ca de za, como a pró pria ne go ci a ção em
tor no da in di ca ção dos em ba i xa do res; a pac tu a ção
de en ten di men to em tor no do Orça men to de 2003,
que foi fe i to em co mum acor do. Em re la ção aos ju ros,
o go ver no an te ri or con cor dou em ele vá-los, para li vrar
o Go ver no que en tra va des se ônus; to mou a ini ci a ti va
de in di car ao Se na do o novo Pre si den te do Ban co
Cen tral. Hou ve mu i tos ges tos de de li ca de za, ci vi li da-
de e ma tu ri da de po lí ti ca, que o mun do in te i ro apla u-
diu. Po rém, peço a V. Exª per mis são por que pre ci so
fa zer o su bli nha men to de al guns pon tos que as se me-
lham os dois Pre si den tes e de ou tros dois que os
afas tam ou que os di fe rem. Não te nho ne nhu ma dú vi-

da – e, aqui, li de ro um par ti do de Opo si ção – de que
tan to Fer nan do Hen ri que Car do so como Luiz Iná cio
Lula da Sil va são ho mens in te li gen tes, mu i to in te li-
gen tes; são ho mens que car re gam, cada qual com a
sua per so na li da de, ca rac te rís ti cas de lí de res; são
agre ga do res, e não dis per so res; são pes so as po li ti-
ca men te mu i to há be is. No en tan to, por tudo o que foi
dito aqui, pre ci so dar ên fa se e su bli nhar fa tos que es -
tão fi can do cada vez mais cla ros: o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, por duas ve zes, foi ele i to
Pre si den te da Re pú bli ca. Todo o Bra sil sabe que,
quan do ele ga nhou a pri me i ra ele i ção – era Mi nis tro
da Fa zen da do go ver no Ita mar Fran co –, ide a li zou um 
pla no eco nô mi co que deu cer to e que o ele geu Pre si-
den te da Re pú bli ca. S. Exª foi ele i to pre gan do um pla -
no eco nô mi co. Du ran te o seu pri me i ro man da to, mi -
nis trou cur so, com ab so lu ta co e rên cia, em re la ção
àqui lo que pre gou du ran te a cam pa nha ele i to ral. Foi
can di da to à re e le i ção pre gan do as pri va ti za ções e o
pros se gui men to do Pla no Real. Foi ele i to pelo voto li -
vre do povo, que, co e ren te men te, vo tou no ci da dão
que ha via go ver na do em tor no de uma pro pos ta de
cam pa nha e que me re cia a re no va ção do voto por ca -
u sa de um pla no que o povo en ten dia que es ta va dan -
do cer to. S. Exª en fren tou mil di fi cul da des, pro du to de
con jun tu ra in ter na ci o nal di fí cil, de pro ble mas de eco -
no mia do més ti ca, de va ri a ções na Rús sia, na Ásia, no 
Mer co sul...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
Opo si ção in ter na im pla cá vel!

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Uma Opo si-
ção in ter na in cle men te, mas, com co e rên cia, to cou o
go ver no para fren te e che gou ao fi nal. Por tan to, Fer -
nan do Hen ri que Car do so foi – e não se pode ne gar –
um Pre si den te, por duas ve zes, ele i to com uma ban -
de i ra que cum priu, quan do foi Pre si den te. A sua mar-
ca é a co e rên cia. O Pre si den te Lula, que é um ho-
mem in te li gen te, há bil, com ca rac te rís ti cas de lí der,
tem-se pre o cu pa do – isto o di fe re de Fer nan do Hen -
ri que e, às ve zes, Sua Exce lên cia até per de um pou -
co eu não di ria o equi lí brio, mas fica fora do nor mal –
em ex pli car que foi ele i to por uma his tó ria que não é
a de uma cam pa nha, mas a his tó ria de 20 anos de
luta ao lado dos ser vi do res pú bli cos, a quem pro me-
tia re a jus te de sa lá ri os, que os ser vi do res es pe ra-
vam; com uma ban de i ra de luta de do brar, tri pli car ou 
qua dru pli car o sa lá rio mí ni mo – e ga nhou a ele i ção,
pro me ten do do brar, em qua tro anos, o sa lá rio mí ni-
mo –, e com uma ban de i ra de luta que pro me tia o
rom pi men to com o FMI e a re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co. Fa tos es tes que não es tão ocor ren do na
prá ti ca do Go ver no e que cons tran gem o Pre si den te.
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Não que ro aqui cul pá-lo e di zer que o Pre si den te
está agin do de for ma cer ta ou er ra da, mas Sua
Exce lên cia não agiu como o Fer nan do Hen ri que.
Não foi com as ban de i ras de cam pa nha que Sua
Exce lên cia go ver nou ou que está go ver nan do, e isso 
o in co mo da pro fun da men te. Isso di fe re pro fun da-
men te Fer nan do Hen ri que Car do so de Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Ontem, as sis ti ao dis cur so de Sua
Exce lên cia, em Pe lo tas, até com uma boa dose de ir-
ri ta ção. Para se jus ti fi car, o Pre si den te até cri ti ca va
aque les que o ele ge ram, os ser vi do res pú bli cos, e
que fi ze ram com que ga nhas se a ele i ção. O Pre si-
den te con de nou a pres são que es ta vam fa zen do.
Se na dor Arthur Vir gí lio, para con clu ir, de se jo fa zer
aqui o re gis tro da mi nha de cep ção. Admi ro a com pe-
tên cia, a in te li gên cia e a ha bi li da de po lí ti ca do Pre si-
den te Lula. Exer ço a Opo si ção co bran do co e rên cia e 
as ati tu des de cam pa nha como prá ti ca de Go ver no.
Po rém, é pre ci so que se re co nhe ça que o Pre si den te
Lula exa ge rou on tem. Na hora em que saiu do pla no
das idéi as – que é per fe i ta men te ra zoá vel dis cu tir,
de ba ter, ser até for te, como V. Exª e o Lí der Alo i zio
Mer ca dan te tam bém o são – e en trou no pla no pes -
so al, Sua Exce lên cia res va lou para a de ma go gia,
quan do se re fe riu, em um dado mo men to – até o
des cul po por isso, foi num mo men to de ex ci ta ção
ma i or –, ao ex- Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so como um exi la do na Fran ça. Sua Exce lên cia
dis se que, ao de i xar o Go ver no, iria mo rar em São
Ber nar do do Cam po. O Pre si den te Lula já foi inú me-
ras ve zes à Eu ro pa, aos Esta dos Uni dos, à Ásia. Co -
nhe ce o mun do in te i ro mu i to mais do que eu. E o Pre -
si den te sabe que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so foi para a Fran ça não para se exi lar. S. Exª é
um ci da dão do mun do. Já es te ve lá mu i tas ve zes.
Isso não é ne nhum de mé ri to. Não pre ci sa va Sua
Exce lên cia o Pre si den te Lula fa zer aque la co lo ca-
ção, que, na mi nha opi nião, ti nha o cla ro ob je ti vo de
des me re cer o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car-
do so, co lo can do-o como um eli tis ta, fa zen do o con -
tra pon to de que fi ca ria em São Ber nar do do Cam po.
Isso não fica bem para um Pre si den te da Re pú bli ca,
por que che i ra a de ma go gia, que não é ace i ta pelo
povo bra si le i ro, que quer do seu Pre si den te fun da-
men tal men te co e rên cia. Isso di fe re Fer nan do Hen ri-
que de Luiz Iná cio Lula da Sil va. Lula está que ren do
– e te nho con fi an ça ab so lu ta no que digo – o me lhor
para o Bra sil, mas co e ren te ele não está sen do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço, Se na dor José Agri pi no, pelo bri lhan te apar te.

Te nho, ain da, duas ati tu des a to mar. A pri me i ra
de las é des cer da tri bu na e cum pri men tar, de ma ne i ra

fra ter na, o pre za do ami go e Lí der, Alo i zio Mer ca dan-
te. Esse é o cli ma que pre va le ce rá en tre nós e ha ve rá
de pre va le cer no Se na do.

A se gun da é di zer que todo o des do bra men to da
vida do Pre si den te Lula de po is do com ba te ao re gi me
mi li tar, quan do che gou ao en ten di men to po lí ti co, foi co -
ra jo so e bri lhan te, mas por co in ci dên cia, e ape nas por
isso, quan do o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que foi re -
al men te exi la do, a Esquer da – e eu, equi vo ca da men te,
com ela – vo tou em Lula, nas ele i ções de 1970. A
Esquer da re co men dou o voto em Lula e S. Exª vo tou na
Are na, no ano em que saia para as agru ras do exí lio.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Por fa -
vor, Se na dor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Encer ro meu pro nun ci a men to cum pri men tan do o Lí -
der e o Se na do. Agra de ço a Pre si dên cia da Casa e,
de ma ne i ra pe nho ra da, o Se na dor Mag no Mal ta, pela
ge ne ro si da de de sem pre e pela cor re ção com que se
por ta em re la ção a este seu mo des to co le ga.

Enten do que fi ca mos com bi na dos em dois pon -
tos: que a de mo cra cia con ti nua va len do no País e que 
o de ba te só faz bem ao con ce i to des ta Casa e à ca be-
ça po lí ti ca de to dos nós.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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 Mão San ta.

São li dos os se guin tes:

SGM/P nº 1.280/03

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên-

cia, de acor do com o ca put do art. 10 do Re gi men to
Co mum, os no mes dos re pre sen tan tes des ta Casa
que com po rão, jun ta men te com os re pre sen tan tes do
Se na do Fe de ral, a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to “com a fi na li da de de apu rar as res pon sa bi li-
da des so bre a eva são de di vi sas do Bra sil, es pe cifl ca-
men te para os cha ma dos pa ra í sos fis ca is, em ra zão
de de nún ci as ve i cu la das pela im pren sa, re ve la das
pela Ope ra ção Ma cu co, re a li za da pela Po lí cia Fe de-
ral, a qual a apu rou a eva são de US$30 bi lhões efe tu-
a da en tre 1996 e 2002, por meio das cha ma das con -
tas CC5”.

Aten ci o sa men te, – João Pa u lo Cu nha, Pre si-
den te.
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Ofí cio nº 21/Lid. Mi no ria/03

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido cri a da a Co mis são Par la men tar Mis -

ta de Inqué ri to, por meio do Re que ri men to nº
5/2003-CN, “com a fi na li da de de apu rar as res pon sa-
bi li da des so bre a eva são de di vi sas do Bra sil es pe ci fi-
ca men te para os cha ma dos pa ra í sos fis ca is, em ra-
zão de de nún ci as ve i cu la das pela im pren sa, re ve la-
das pela Ope ra ção Ma cu co, re a li za da pela Po lí cia Fe -
de ral, a qual apu rou a eva são de US$30 mi lhões efe -
tu a da en tre 1996 e 2002 por meio das cha ma das con -
tas CC-5”, in di co os mem bros ti tu la res e su plen tes,
que de ve rão com por a re fe ri da Co mis são:

PFL

Ti tu la res Su plen tes
Ro meu Tuma Ro dolp ho Tou ri nho
De mós te nes Tor res Re nil do San ta na
José Jor ge He rá cli to For tes

PSDB

Ti tu la res Su plen tes
Ante ro Paes de Bar ros Artur Vir gí lio
Sér gio Gu er ra Edu ar do Aze re do
Re gi nal do Du ar te Le o nel Pa van

Cor di al men te, – Se na dor Tas so Je re is sa ti, 1º
Vice-Lí der.

OGSJP 72/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a in di ca ção do meu nome, como ti tu-

lar, e do Se na dor Osmar Dias (PDT – PR), como su -
plen te, para in te grar a Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to cri a da com a fi na li da de de apu rar a re -
mes sa ile gal de di nhe i ro de Foz do Igua çu para con -
tas do Ba nes ta do em Nova York.

Cor di al men te, – Se na dor Jef fer son Pé res, Lí -
der do PDT.

Ofí cio nº 114/GSJBM/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te, na for ma re gi men tal, in di-

car-me como mem bro ti tu lar, para com por a Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, “com a fi na li da de de
apu rar as res pon sa bi li da des so bre a eva são de di vi sas
do Bra sil, es pe ci fi ca men te para os cha ma dos pa ra í sos
fis ca is, em ra zão de de nún ci as ve i cu la das pela im-
pres sa, re ve la das pela Ope ra ção Ma cu co, re a li za da

pela Po lí cia Fe de ral, a qual apu rou a eva são de U$30
bi lhões efe tu a da en tre 1996 e 2002, por meio das
cha ma das con tas CC-5”, cri a da por for ça do Re que ri-
men to nº 5/2003-CN, do Con gres so Na ci o nal.

Se na dor João Ba tis ta Mot ta, Lí der do PPS em
exer cí cio.

Ofí cio nº 67/03 – GLDBAG

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co as Se na do ras e

Se na do res aba i xo in di ca dos para in te gra rem a Co-
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da em
aten di men to ao Re que ri men to nº 5, de 2003-CN,
“com a fi na li da de de apu rar as res pon sa bi li da des so -
bre a eva são de di vi sas do Bra sil, es pe ci fi ca men te
para os cha ma dos pa ra í sos fis ca is, em ra zão de de -
nún ci as ve i cu la das pela im pren sa, re ve la das pela
Ope ra ção Ma cu co, re a li za da pela Po lí cia fe de ral, a
qual apu rou a eva são de US$30 bi lhões, efe tu a da en -
tre 1996 e 2002, por meio das cha ma das con tas
CC5”, na qua li da de de re pre sen tan tes do Blo co de
Apo io ao Go ver no.

Ti tu la res Su plen tes

Ide li Sal vat ti Mar ce lo Cri vel la
Ro ber to Sa tur ni no Ge ral do Mes qui ta Jú ni-or
Anto nio Car los Va la da res Fer nan do Be zer ra
Serys Slhes sa ren ko Flá vio Arns

Aten ci o sa men te, – Tião Vi a na, Lí der de Apo io
ao Go ver no.

OF.GLPMDB Nº 293/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên-

cia os no mes dos Se na do res do PMDB que in te gra-
rão a Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a-
da atra vés do Re que ri men to nº 5, de 2003-CN, des ti-
na da a “in ves ti gar a re mes sa ile gal de dó la res, no
cha ma do caso Ba nes ta do”, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Amir Lan do João Alber to Sou za
Pe dro Si mon Pa pa léo Paes
José Ma ra nhão Ga ri bal di Alves Fi lho
Ney Su as su na Hé lio Cos ta

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção.
– Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – A Pre si-
dên cia de sig na os mem bros da Co mis são Par la men-
tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to nº
05, de 2003-CN, con for me as in di ca ções que aca bam
de ser li das.

É a se guin te a com po si ção da Co mis-
são:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PFL–PSDB)

Ro meu Tuma Ro dolp ho Tou ri nho
De mós te nes Tor res Re nil do San ta na
José Jor ge He rá cli to For tes
Ante ro Paes de Bar ros Arthur Vir gí lio
Sér gio Gu er ra Edu ar do Aze re do
Re gi nal do Du ar te Le o nel Pa van

Blo co (PT-PSB-PTB-PL)

Ide li Sal vat ti Mar ce lo Cri vel la
Ro ber to Sa tur ni no Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
Antô nio Car los Va la da res João Ca pi be ri be
Mag no Mal ta Fer nan do Be zer ra
Serys Slhes sa ren ko Flá vio Arns

PMDB

Pa pa léo Paes João Alber to Sou za
Pe dro Si mon Amir Lan do
José Ma ra nhão Ga ri bal di Alves Fi lho
Ney Su as su na Hé lio Cos ta

PDT

Jef fer son Pé res Osmar Dias

PPS*

João Ba tis ta Mot ta (vago)

 *De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Edu ar do Val ver de Anto nio Car los Bis ca ia
Iriny Lo pes Dra. Cla ir
José Men tor Pa u lo Ber nar do

PFL

Edu ar do Sci ar ra Ger vá sio Sil va
Rob son Tuma José Ro cha
Ro dri go Maia (vago)

PMDB

Edi son Andri no Her mes Par ci a nel lo
José Bor ba Ma u ro Be ne vi des

PSDB

Cus tó dio Mat tos Gon za ga Mota
Pa u lo Ko ba yas hi Yeda Cru si us

PP

Ale xan dre San tos – PSDB Má rio Ne gro mon te

PTB

José Car los Mar ti nez José Cha ves

PL

Edmar Mo re i ra Bis po Ro dri gues

PSB

Gil ber to Nas ci men to Pa u lo Bal ta zar

PPS

Di mas Ra ma lho Ro ber to Fre i re

PDT

Dr. Hé lio Dr. Ro dol fo Pe re i ra

PC do B*

Iná cio Arru da Re nil do Ca lhe i ros

* De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) _ Nos ter-
mos re gi men ta is, o pra zo da Co mis são se en cer ra rá
no dia 16 de no vem bro de 2003. (§ 3º do art. 76 do Re -
gi men to do Se na do Fe de ral, pri me i ro sub si diá rio do
Re gi men to Co mum).

A SRA. PRESIDENTE (Iris Ara ú jo) _ 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 Mão San ta.

São li dos os se guin tes.

OF.GLPMDB Nº 290/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 120, de
11-06-03, que “al te ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº 
2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que dis põe so bre
ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as
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en ti da des que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res  Su plen tes
Ro me ro Jucá Pa pa léo Paes
Alber to Sil va Val mir Ama ral
Ra mez Te bet João Alber to Sou za

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de ele va da con si de ra ção e dis tin to apre ço.
– Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 291/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor Ger son Ca ma ta,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Mão San ta, na Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to, cri a da atra vés do Re que ri men to nº 2, de
2003-CN, des ti na da a in ves ti gar as si tu a ções de vi o-
lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes no Bra sil.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção. –
Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 292/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos Se na do res Ro me ro Jucá
e Pa pa léo Paes, res pec ti va men te, ti tu lar e su plen te,
na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de
6-9-2001.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros,
Lí der do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Iris Ara ú jo) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no
Mal ta, como Lí der, por vin te mi nu tos.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, gos ta ria de lou var a ati tu de do Pre si-
den te da Pe tro bras, o ex-Se na dor José Edu ar do Du -
tra, com quem es ti ve an te on tem. Pa ra be ni zo S. Sª
pelo ex ce len te tra ba lho e pela se ri e da de com que
está se por tan do à fren te da que la em pre sa. Fico fe liz
por ver um pe tro le i ro as sen ta do na Pre si dên cia da
Pe tro bras.

Di zia-me José Edu ar do Du tra que o meu Esta -
do, o Espí ri to San to, é um dos mais for tes can di da tos

a ter uma re fi na ria, vis to que a sua pro du ção de pe tró-
leo pas sa de dois mi lhões de bar ris. Pres su põe-se
que, nos pró xi mos três ou qua tro anos, o Esta do será
um dos ma i o res pro du to res do País ou, quem sabe, o
ma i or.

Se gun do o Pre si den te da Pe tro bras o de ver de
casa do Espí ri to San to é con se guir um par ce i ro,
quan do cer ta men te terá uma re fi na ria, gra ças a sua
es tru tu ra por tuá ria, que ge ra rá ri que za e dig ni da de
para o Esta do. Isso é o que es ta mos pro cu ran do, nes -
se pro ces so de pu ra ti vo que vi ve mos, ten tan do ti rar o
Esta do do Espí ri to San to do ver me lho e das pá gi nas
po li ci a is.

Gos ta ria tam bém de lem brar o de ba te tra va do
pe los Se na do res Alo i zio Mer ca dan te e Arthur Vir gí lio.
É ver da de que, no ca lor da emo ção e da dis cus são,
fa lam-se al gu mas co i sas que tal vez em ou tra si tu a-
ção não se ri am di tas. Ne ga ti va men te, co men tou-se o
dis cur so fe i to on tem pelo Pre si den te Lula, fa zen do
um ba lan ço da que les que es tão fora da Pre vi dên cia e
ten tan do elu ci dar os pe que nos. Aliás, que me ou çam
ago ra os apo sen ta dos que re ce bem R$300, R$600,
R$800 ou R$900, que es tão apa vo ra dos, achan do
que se rão ta xa dos, quan do não o se rão. Essa po pu la-
ção nem foi in clu í da na dis cus são. Na ver da de, o que
foi apro va do na CCJ da Câ ma ra dos De pu ta dos foi a
cons ti tu ci o na li da de, mas o mé ri to ain da vai ser dis cu-
ti do em ple ná rio. Há mu i ta co i sa a se dis cu tir. Esta
Casa, por exem plo, que é re vi so ra, vai fa lar ao fi nal.
Te mos mu i ta co i sa para dis cu tir, para fa lar so bre a re -
for ma, para emen dar, para mu dar, em bo ra seja ver -
da de que não se faz ome le te sem que brar ovos.

Os que co nhe cem o Pre si den te Lula sa bem, de
fato, quem Sua Exce lên cia é. Por mais que te nha se
exa cer ba do na sua fala, o Pre si den te Lula não ou sou
cha mar os apo sen ta dos de va ga bun dos. Mas Fer nan-
do Hen ri que cha mou.

Assim, se é para com pa rar pa la vras mal fa la das,
mal di tas, ain da que Lula on tem te nha exa cer ba do ao
di zer que não é jus to que um cor ta dor de cana se apo -
sen te aos 55 anos de ida de, e tam bém ci tou ou tros ti -
pos de ser vi do res – aliás, cor ta dor de cana é ser vi dor
ape nas do seu pa trão –, não o fez a pon to de se re fe rir
aos apo sen ta dos como o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Na cam pa nha ele i to ral, o can di da to a Pre si den-
te José Ser ra pro pôs um sa lá rio mí ni mo de R$220 e
de po is mu dou de po si ção quan do Ga ro ti nho apa re-
ceu com um dis cur so de R$240, su bin do nas pes qui-
sas. Ime di a ta men te, José Ser ra mu dou de po si ção.
Esse sa lá rio de R$240 foi acor da do pe los Lí de res.

Vol to a afir mar o que dis se em meu pro nun ci a-
men to an te ri or: o Pre si den te Lula ope ra com um
Orça men to que não ela bo rou, nem sua as ses so ria, e
que não é do exer cí cio do seu man da to. O Orça men to
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de Luiz Iná cio Lula da Sil va será ope ra do no pró xi mo
ano, por que aque le que vo ta re mos nes te ano foi ela -
bo ra do pelo Go ver no an te ri or.

Não es tou que ren do fa zer coro com as pa la vras
mal fa la das e mal di tas no ca lor da emo ção – e não
são di tas tão-so men te por ele, mas por mu i tos, no ca -
lor da dis cus são. Qu e ro ape nas de i xar cla ro para a
po pu la ção que mu i ta água ain da vai cor rer por ba i xo
des sa pon te. Há mu i ta dis cus são a se fa zer, há mu i ta
co i sa a emen dar, e o mé ri to será dis cu ti do e vo ta do
no ple ná rio. Nin guém de ci de o mé ri to de uma ques tão
sim ples men te com re tó ri ca e com dis cur so.

Srª Pre si den te, gos ta ria ain da de fa lar so bre a
se gu ran ça pú bli ca, as sun to que mais me cha ma a
aten ção e mais me pal pi ta. Ontem, a Sub co mis são de 
Se gu ran ça des ta Casa se re u niu com o Mi nis tro da
De fe sa e os Co man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e
da Ae ro náu ti ca. Con fes so a V. Exª que, fin da a re u-
nião, fi quei um pou co des cren te e de ses ti mu la do ao
per ce ber a in sis tên cia das nos sas For ças Arma das
em apon tar para o tex to cons ti tu ci o nal, bus can do lá o
seu am pa ro, di zen do que fo ram tre i na dos e pre pa ra-
dos para a de fe sa na ci o nal em caso de guer ra. E o
que hoje ocor re na so ci e da de bra si le i ra não é uma
guer ra? O que está acon te cen do, hoje, Se na dor Mão
San ta? Não é uma guer ra esse es ta do de ex ce ção e a 
vi o lên cia que se aba te ram so bre a Na ção bra si le i ra?

Cen te nas e cen te nas de pes so as anô ni mas
mor rem to dos os dias. Ve jam V. Exªs que par ti ci pan-
tes do cri me or ga ni za do e do nar co trá fi co ou sa ram
ati rar con tra o pa tri mô nio pú bli co. Pen so, en tão, que
este é o mo men to pro pí cio, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, para re dis cu tir mos o nos so con ce i to de
se gu ran ça na ci o nal, por que a vi o lên cia to mou con ta
da so ci e da de. Os re féns são os nos sos fi lhos. Os con -
do mí ni os são fe cha dos. Quem tem di nhe i ro está an -
dan do de car ro blin da do, está co lo can do cer cas elé -
tri cas em suas ca sas. Não te mos mais di re i to às ruas,
as pra ças não são mais nos sas, e, nas es co las de pe -
ri fe ria, as pro fes so ras vi vem ame dron ta das, por que
não sa bem o dia em que o tra fi can te dará a or dem
para abrir ou para fe char o es ta be le ci men to.

Con ce do um apar te ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
No bre Se na dor Mag no Mal ta, de se jo apar te ar V. Exª
para di zer que sou be, con tris ta do, da re u nião da Co -
mis são com al guns mem bros das For ças Arma das
on tem. Enten do que não te mos que nos cur var ao de -
se jo das For ças Arma das. Sou um ho mem que de fen-
de as For ças Arma das, pen so que elas pre ci sam ser
mo ti va das para o tra ba lho, mas não é pos sí vel que,
com um con tin gen te de mais de tre zen tos mil ho-
mens, elas não te nham con di ções de re a li zar a se gu-
ran ça pú bli ca no País, que está um ver da de i ro caos. É

de ver do Go ver no e do Con gres so Na ci o nal, caso as
For ças Arma das não que i ram re pen sar o seu pa pel,
apre sen tar às For ças Arma das o pa pel que elas de-
vem ter no País. Não é pos sí vel isso con ti nu ar des sa
ma ne i ra. Daí por que en ten do que a Co mis são, da
qual V. Exª faz par te, Pre si di da pelo ex-Go ver na dor
Tas so Je re is sa ti, nos so Se na dor e ami go, tam bém
deve ter ener gia para re a gir. Os mi li ta res têm o res pe i-
to da Na ção, mas não po dem man dar na von ta de do
povo bra si le i ro.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª. Esse é um sen ti men to de
toda a so ci e da de. O sen ti men to que ex pres sa mos
hoje, o sen ti men to de V. Exª, é o sen ti men to de ri cos,
po bres, em pre sá ri os, de sem pre ga dos, ar tis tas, seja
lá de quem for.

Um in di ví duo se ar vo ra con tra o pa tri mô nio pú -
bli co, um su je i to, pu bli ca men te, ati ra no ros to de um
juiz – ati rou con tra um ser hu ma no, mas ati rou con tra
o Esta do –, um su je i to me tra lha a Pre fe i tu ra do Rio de
Ja ne i ro, o Pa lá cio do Go ver no do Rio. Qu an do um su -
je i to ati rou con tra um ho tel, pa tri mô nio de ter ce i ro – e
não exis te ti pi fi ca ção para esse tipo de cri me ain da no 
País –, o Ho tel Gló ria, na que le mo men to ele não que -
ria sa ber se iria ma tar um tu ris ta, uma cri an ça, o por -
te i ro ou o mo to ris ta de táxi. E, quan do se põe a mão
so bre ele, logo se diz que é um fo ra gi do da Jus ti ça,
um tra fi can te, e que está sen do re co lhi do. E quan to
ao cri me que ele aca bou de co me ter? Não há ti pi fi ca-
ção para esse cri me.

O pro ble ma é que não há li mi te. O cri me no Bra -
sil com pen sa.

Lem bro-me de que, quan do eu era me ni no, em
Ita pe tin ga, ha via um clu be cha ma do ITC e, nos fun -
dos des se clu be, pas sa va um rio. Lá fre qüen ta vam
me ni nos ri cos – na mi nha épo ca, no in te ri or, rico era
fi lho de mé di co e de fun ci o ná rio do Ban co do Bra sil –,
que iam to dos os do min gos, à tar de, ao clu be. Mas eu, 
fi lho de Dona Dada, não po dia en trar na que le re cin to.
Então, eu atra ves sa va o rio, mer gu lhan do e na dan do,
e saía nos fun dos do clu be. Os se gu ran ças co me ça-
ram a des con fi ar de mim, por que eu era o úni co me ni-
no que che ga va com ple ta men te mo lha do ao clu be.
Um dia, um dos di re to res me pe gou pelo bra ço, mos -
trou-me três ca chor ros enor mes e dis se-me: “Está
ven do aqui lo ali, mo le que? Bo tei lá três pas to res ale -
mães. Ago ra, atra ves se o rio, que o pro ble ma será
seu. Na hora em que che gar aqui e der de cara com
os ani ma is, você que o re sol va!”. Nun ca mais atra ves-
sei o rio. Esse foi o li mi te.

Por tan to, te mos que fa zer algo. Te mos que co lo-
car pit bull, pas tor ale mão! Te mos que fa zer leis!
Como é pos sí vel al guém tra fi car dro gas e cum prir
dois ter ços da pena? E isso ocor re quan do é pre so
por um bom de le ga do e por um bom juiz, o que nor -
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mal men te não acon te ce. Como pode um tra fi can te
vol tar para as ruas im pu ne men te? Aqui quem faz par-
te do cri me or ga ni za do – que cor res pon de à má fia da
Itá lia – fica im pu ne!

Nes ta se ma na, vi um de les, aqui, an dan do pelo
Se na do. Da pró xi ma vez em que eu o vir, vi rei à tri bu-
na para di zer o seu nome. Na ter ra do Ca pi be ri be,
esse ci da dão bo tou uma foto dele, jun to co mi go, em
um out do or. Veio a Bra sí lia me pa ra be ni zar pela CPI
do Nar co trá fi co, apro ve i tou para ba ter a foto e, em se -
gui da, fez um out do or com os di ze res: “Quem não
deve não teme”. To ma mos co nhe ci men to do ocor ri do
uma se ma na de po is, para que a CPI pu des se agir, e
esse ci da dão foi pre so. Ele es ta va an dan do, li vre, aqui 
den tro. Esses ci da dãos apa re cem em co lu na so ci al,
rou bam o Esta do, des mo ra li zam a Na ção, cos pem no
ros to da que les que pre ci sam ser acu di dos por esta
Na ção. E, quan do fa la mos em mu dar a lei, di zem que
isso é ter ror, que exis tem leis de ma is, que não é ne -
ces sá rio tan ta lei. Ou tros re a gem de ou tro je i to. Como
é que ban di do pode ter 5, 10, 20, 30 ad vo ga dos?

Pro pus, on tem, à Mesa – e vou en ca mi nhar por
es cri to, Srªs e Srs. Se na do res – que o Exér ci to, a Ma -
ri nha e a Ae ro náu ti ca in ter ve nham. Não es tou fa lan do
de cri mes como os que acon te cem nas por tas de bo -
a tes, quan do um in di ví duo dá um tiro no ou tro com um 
re vól ver ca li bre 32, ou mes mo na por ta de um bo te co,
por que es ta vam be ben do ca cha ça. Aliás, esse é o re -
sul ta do de quem vive em bo te co be ben do ca cha ça.

Vou ci tar al gu mas ar mas que en con tra mos nos
mor ros: Ta u rus 38, Bra sil; Glock 9mm, Áus tria – que
não é fa bri ca da aqui –; Fall, Bél gi ca; HK-47, Rús sia;
Colt AR-15, Esta dos Uni dos; M4, Esta dos Uni dos;
FMK3, Argen ti na; FMK2, Argen ti na; M3, Bra sil, que é
uma gra na da es pe ci al. Nada dis so é fa bri ca do aqui,
mas está nos mor ros, está nas mãos dos ban di dos do 
nar co trá fi co e do cri me or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, o que es tou pro pon do é que,
num ges to so li dá rio e bo ni to, o Exér ci to, a Ma ri nha e a 
Ae ro náu ti ca ofe re çam par te de sua tro pa para o Go -
ver no Fe de ral, com o ob je ti vo de se jun ta rem à Po lí cia
Fe de ral a fim de fa ze rem um po li ci a men to os ten si vo
nos con têi ne res que che gam aos nos sos por tos. Sr.
Pre si den te, tan to a Ma ri nha quan to a Po lí cia Fe de ral
não po dem se quer en trar na em bar ca ção ou acom pa-
nhar o re bo ca dor até lá fora. Ora, com o ad ven to do
GPS, fi cou fá cil a atu a ção do trá fi co de dro gas, por -
que as dro gas são lan ça das em alto-mar. Mas o Exér -
ci to pode atu ar nas fron te i ras se cas, jun ta men te com
a Po lí cia Fe de ral, as sim como a Ae ro náu ti ca pode
ofe re cer os seus ho mens para fis ca li za rem os ae ro-
por tos e os nos sos cam pos de avi a ção mais sim ples,
numa ação os ten si va.

To das es sas ar mas en tram por ae ro por tos, pe -
los por tos, pe las nos sas ba ías e pe las nos sas fron te i-

ras se cas. Nin guém está fa lan do em co lo car o Exér ci-
to nas ruas para cor rer atrás de ban di do, para to mar
con ta de por ta de bo a te ou para fi car de ba i xo de vi a-
du tos. Não é isso, ab so lu ta men te! Mas que re mos que 
as For ças Arma das do País cum pram o seu pa pel
cons ti tu ci o nal, por que es ta mos vi ven do um es ta do de 
guer ra. A hon ra e o pa tri mô nio na ci o nal têm sido atin -
gi dos.

Sr. Pre si den te, saí da re u nião des fa le ci do, tris te,
por que sen ti que há um en co lhi men to, que esse não é
o nos so pa pel. Não es ta mos pre pa ra dos. Ou tros fa-
zem po e sia e fi lo so fam em cima de tex tos cons ti tu ci o-
na is, como se o Tex to Cons ti tu ci o nal não pu des se ser
mu da do. Pre ci sa tan to, Se na do ra He lo í sa He le na!
Esta mos pro mo ven do um sim pó sio, um con gres so,
que acon te ce rá na pri me i ra se ma na de agos to, com
os ju í zes e pro mo to res da Itá lia que pro mo ve ram, que 
es cre ve ram, com a vê nia da so ci e da de ita li a na, a 41
bis, a lei que ins ti tu iu a pri são per pé tua. A par tir dos
vi e ses des sa lei, ar re fe ceu a vi o lên cia na que le país e
a so ci e da de pas sou a res pi rar mais tran qüi la men te.
Pre ci sa mos de pri são per pé tua no Bra sil para o nar -
co trá fi co e para o cri me or ga ni za do. Não para qual -
quer cri me, mas nar co trá fi co e cri me or ga ni za do.

Vejo, com mu i ta ale gria, sen ta dos ali, dois pro -
mo to res do meu Esta do, Fá bio Vel lo e Gus ta vo Mo da-
ne si, que, jun to com um gru po enor me, aju da ram-nos
a ti pi fi car o cri me or ga ni za do. Re fi ro-me a uma lei que
está na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, que pre ci sa ser apro va da – ain da não é o me lhor
avan ço, mas já é a ti pi fi ca ção do cri me or ga ni za do –
para ir para a Câ ma ra, que, a par tir da pró xi ma se ma-
na, pro mo ve rá a se ma na an ti vi o lên cia para vo tar pro -
je tos sig ni fi ca ti vos para o País. A ti pi fi ca ção é essa
para cri me or ga ni za do. É qua se a mes ma ti pi fi ca ção
para a la va gem de di nhe i ro, ocul ta ção de bens, di re i-
tos e va lo res.

Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re-
za, ori gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi-
men ta ção ou pro pri e da de de bens, di re i tos
ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou in di re ta-
men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en-
tor pe cen tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar-

mas, mu ni ções ou ma te ri al des ti na do à sua
pro du ção;

IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in -

clu si ve a exi gên cia, para si ou para ou trem,
di re ta ou in di re ta men te, de qual quer van ta-
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gem, como con di ção ou pre ço para a prá ti ca
ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal;

VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi-
no sa.

VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a
ad mi nis tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts.
337-B, 337-C e 337-D do De cre to-Lei no
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal). (Inci so in clu í do pela Lei nº 10.467,
de 11.6.2002)

Pena: re clu são de três a dez anos e
mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem,
para ocul tar ou dis si mu lar a uti li za ção de
bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes de
qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri dos
nes te ar ti go:

I – os con ver te em ati vos lí ci tos;
II – os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia,

dá ou re ce be em ga ran tia, guar da, tem em
de pó si to, mo vi men ta ou trans fe re;

III – im por ta ou ex por ta bens com va lo-
res não cor res pon den tes aos ver da de i ros.

§ 2º Incor re, ain da, na mes ma pena
quem:

I – uti li za, na ati vi da de eco nô mi ca ou
fi nan ce i ra, bens, di re i tos ou va lo res que
sabe se rem pro ve ni en tes de qual quer dos
cri mes an te ce den tes re fe ri dos nes te ar ti go;

II – par ti ci pa de gru po, as so ci a ção ou
es cri tó rio ten do co nhe ci men to de que sua
ati vi da de prin ci pal ou se cun dá ria é di ri gi da à 
prá ti ca de cri mes pre vis tos nes ta Lei.

§ 3º A ten ta ti va é pu ni da nos ter mos do
pa rá gra fo úni co do art. 14 do Có di go Pe nal.

§ 4º A pena será au men ta da de um a
dois ter ços, nos ca sos pre vis tos nos in ci sos
I a VI do ca put des te ar ti go, se o cri me for
co me ti do de for ma ha bi tu al ou por in ter mé-
dio de or ga ni za ção cri mi no sa.

E as sim por di an te, Srª Pre si den te.
Te mos, aqui, toda a ti pi fi ca ção de cri me or ga ni-

za do e la va gem de di nhe i ro, que será um gran de
avan ço para a Na ção bra si le i ra.

Srª Pre si den te, sei que o meu tem po já en cer-
rou, por que co me ço a re ce ber os si na is. Mas cha mo a 
aten ção da so ci e da de bra si le i ra. Aque les que es tão
as sis tin do à TV Se na do, por fa vor, man dem e-ma ils
para o Se na dor de seu Esta do, em quem vo ta ram.

Não po de mos aca bar com o exa me cri mi no ló gi co. Va -
mos de ba ter esse tema aqui, no ple ná rio, por que aca -
bar com o exa me cri mi no ló gi co é co lo car, hoje, mais
de 60 mil mar gi na is nas ruas, para agra dar a al guns
Go ver na do res. É pre ci so que vo cês nos aju dem a
apro var a nova lei de cri me or ga ni za do. É pre ci so que
vo cês nos aju dem para que pos sa mos aju dá-los.
Man dem e-ma ils ao Exér ci to, à Ma ri nha e à Ae ro náu-
ti ca, ao Mi nis tro da De fe sa.

Ontem, re a li za mos uma dis cus são so bre a Lei
do Aba te, so bre a qual fa la rei no mo men to opor tu no.
Exis tem, ape nas na Ama zô nia, mais de duas mil pis -
tas clan des ti nas iden ti fi ca das para vôo de pe que nas
ae ro na ves do nar co trá fi co. Há mais de cin co mil es pa-
lha das pelo Bra sil, sem con tar al gu mas que ain da não 
fo ram iden ti fi ca das. A Lei do Aba te é per fe i ta, pre ci sa-
mos ape nas de co ra gem para dar o tiro do aba te. Não
po de mos fi car fa zen do ila ções das mal da des to das
que Fu ji mo ri fez no Peru, mas uma co i sa boa ele fez:
a Lei do Aba te, que per mi tiu der ru bar 70 ae ro na ves
car re ga das de co ca í na e ar mas, o que di mi nu iu o trá -
fi co de dro gas na que le país. Eles de i xa ram de so bre-
vo ar o es pa ço aé reo pe ru a no por que sa bi am que iri -
am para o chão. Te mos uma lei, mas te mos medo de
re gu la men tá-la, e as dro gas que en tram nas ae ro na-
ves pe que nas ma tam a nos sa so ci e da de, co lo ca de
jo e lhos a opri mi da so ci e da de bra si le i ra, que é tão boa 
e que paga tan tos im pos tos.

Anti ga men te, éra mos co nhe ci dos no ex te ri or
como o País do fu te bol e do sam ba. Ago ra, so mos co -
nhe ci dos como País do fu te bol, do sam ba e da bala,
con for me está nas man che tes in ter na ci o na is. O tu ris-
ta su miu des te País e não há pers pec ti va de que vol te.
No ano pas sa do, Bu e nos Ai res, na Argen ti na – um
país fa li do –, ven deu mais tu ris mo do que o Bra sil in -
te i ro. Qu e ro re gis trar que o Bra sil é o úni co país do
mun do em que o tu ris mo é um pen du ri ca lho do co-
mér cio. A Con fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo des te
País não tem a car ta sin di cal, por que lhe ne gam isso
há doze anos. E, se não ti ver mos car ta sin di cal para a
CNTur, Con fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo, ain da pa -
de ce re mos num País tão vas to e rico, que po de ria ser
ex plo ra do...

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – La men-
to, Se na dor Mag no Mal ta, mas o tem po de V. Exª já se 
es go tou.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Srª
Pre si den te, vou en cer rar com esta fra se: um País rico
como o nos so, com as nos sas pra i as, com as nos sas
mon ta nhas, com a Ama zô nia, com o Pan ta nal, ain da
é um pa ra í so des co nhe ci do pelo mun do, por que o tu -
ris mo ain da é um pen du ri ca lho do co mér cio e, se não
bus car mos pro vi dên ci as para ar re fe cer a vi o lên cia,
cer ta men te, a cada ano, per de re mos os pou cos tu ris-
tas que ain da vi si tam este País, com medo de se rem
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as sas si na dos ou de fi ca rem pa ra lí ti cos com uma bala
per di da que pos sa al can çá-los no meio da rua.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Aze re do,
como Lí der da Mi no ria, por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go uma ques tão que me
pre o cu pa e que vai exi gir um po si ci o na men to do Se -
na do e da Câ ma ra. Re fi ro-me à pro pos ta de re for ma
tri bu tá ria man da da pelo Go ver no Fe de ral para o Con -
gres so e que já teve uma pri me i ra apro va ção na Câ -
ma ra, em Co mis sões.

Tra go um ar ti go do jor nal Esta do de Mi nas, que 
diz:

Cul tu ra en xu ta. Re for ma tri bu tá ria
ame a ça leis de in cen ti vo. Pro je to apro va do
pode re ti rar até R$166 mi lhões dos Esta dos
que aba tem va lo res de pa tro cí nio do ICMS.

O que sig ni fi ca isso? Na ver da de, de po is da Lei
Rou a net, ti ve mos leis es ta du a is de in cen ti vo à cul tu-
ra, que são ba se a das no ICMS. Hoje, tre ze Esta dos
bra si le i ros têm essa lei. No caso de Mi nas, a lei foi
apro va da no meu pe río do de go ver no.

Eis o que dis põe a pro pos ta da re for ma tri bu tá-
ria, em seu art. 92:

Art. 92. Fica ve da da, a par tir da pro mul-
ga ção da pre sen te emen da, a con ces são ou
pror ro ga ção de isen ções, re du ção de base de 
cál cu lo, cré di tos pre su mi dos ou qua is quer ou -
tros in cen ti vos ou be ne fí ci os fis ca is ou fi nan-
ce i ros re la ti va men te ao im pos to de que tra ta o 
art. 155 da Cons ti tu i ção.

O ob je ti vo está cla ro, Se na do ra He lo í sa He le na,
e é um ob je ti vo cor re to, de evi tar a cha ma da guer ra
fis cal, só que, da ma ne i ra que está, aca ba com to das
as leis es ta du a is de cul tu ra que exis tem no Bra sil. E
os nú me ros são mu i to elo qüen tes. Há, ape nas ci tan-
do da dos do Esta do de Mi nas Ge ra is, R$69 mi lhões já
ca pi ta li za dos para a área da cul tu ra. São 71 mil pes -
so as que tra ba lham na área da cul tu ra ape nas na re -
gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te. Esses pro je tos,
por tan to, não po dem ser aban do na dos. Isso sig ni fi ca-
rá o fim de um avan ço tão im por tan te como foi o das
leis es ta du a is de in cen ti vo à cul tu ra.

Te nho aqui co mi go um ar ti go do Se cre tá rio de
Cul tu ra de Mi nas, Nas ci men to Sil va, que foi tam bém
Mi nis tro da Cul tu ra, em que co lo ca, com mu i ta cla re-
za, tudo que acon te ceu em re la ção à Lei de Incen ti vo
à Cul tu ra, mos tran do que, em cin co anos de fun ci o na-

men to, a le gis la ção foi res pon sá vel pela vi a bi li za ção
de 7.739 pro je tos em to das as re giões do Esta do de
Mi nas Ge ra is, que sig ni fi ca ram R$69 mi lhões, como
já pude di zer.

Mais à fren te, no mes mo ar ti go, o Se cre tá rio
Nas ci men to Sil va mos tra que a Lei Esta du al de Incen -
ti vo à Cul tu ra pre vê o des con to de 3% ao mês do
ICMS por par te das em pre sas que in ves ti rem nas áre -
as cul tu ra is. Além dis so, as em pre sas ins cri tas na dí -
vi da ati va po dem pa gar o im pos to de vi do com des-
con to de 25% e des ti nar mais 25% da dí vi da res tan te
para pro je tos. Essa Lei Esta du al de Incen ti vo à Cul tu-
ra be ne fi cia o Go ver no Esta du al, a so ci e da de e a ini -
ci a ti va pri va da. Atra vés da Lei, a Se cre ta ria pode apri -
mo rar os seus pro je tos e pro gra mas cul tu ra is. O se tor
pri va do, além de par ti ci par do pro ces so cul tu ral e ter o 
re tor no de mar ke ting, de duz as im por tân ci as trans fe-
ri das do ICMS a pa gar. A so ci e da de ci vil par ti ci pa, si -
na li zan do e in di can do qua is os pro je tos de ma i or ape -
lo para suas ne ces si da des. “Des sa for ma, in te-
gram-se o Esta do, a ini ci a ti va pri va da e a so ci e da de
ci vil”, afir ma o Se cre tá rio Nas ci men to Sil va.

Por tan to, são da dos que exi gem a mo bi li za ção
da clas se cul tu ral bra si le i ra e de to dos nós, re pre sen-
tan tes do povo. Não po de mos ver o fim – vol to a di zer
– das leis es ta du a is de cul tu ra. É ne ces sá rio que o
Se na do se pre pa re para emen dar a re for ma tri bu tá ria
nes se pon to, en ten den do que, em bo ra seja cor re to
seu ob je ti vo, que é evi tar a guer ra fis cal, o ar ti go é
omis so no sen ti do de que aca ba atra pa lhan do um
pro je to que no Bra sil já sig ni fi cou R$166 mi lhões pe -
los 13 Esta dos que têm a lei em fun ci o na men to e
mais três que a es tão dis cu tin do. Vejo que o Esta do
de Go iás, da Se na do ra Iris de Ara ú jo, tam bém tem
uma lei de in cen ti vo à cul tu ra já apro va da, as sim
como o Esta do do Ce a rá. Tra ta-se de pro je tos im por-
tan tes que não po dem ser pa ra li sa dos.

Apro ve i to, ain da, este mo men to, para re gis trar
que es tou pe din do a in ser ção nos Ana is de ma té ria
pu bli ca da no jor nal Esta do de Mi nas, de Belo Ho ri-
zon te, nes ta data, que afir ma que o “Go ver no Lula in -
ves te 59% me nos do que FHC”, mos tran do que o que
te mos apre sen ta do aqui pela Opo si ção não é ape nas
um exer cí cio de pa la vras, mas algo ba se a do em nú -
me ros. Os nú me ros mos tram que o Go ver no está – eu 
di ria, para não ser mu i to crí ti co – se mi pa ra li sa do.

Há da dos, Se na do ra, que fe liz men te mos tram
que se está acor dan do para al gu mas ques tões. Hoje,
tive mos no tí cia de que, fi nal men te, o Go ver no re sol veu
re to mar o pro je to de pe dá gio em es tra das fe de ra is,
que es ta va pa ra li sa do, mas, na ver da de, já po de ria
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es tar em fun ci o na men to. Os mo ti vos pe los qua is as
es tra das es tão em si tu a ção cada vez pior são a fal ta
de in ves ti men to e a pa ra li sa ção dos pro je tos de con -
ces são à ini ci a ti va pri va da.

Estes são, por tan to, os três as sun tos que gos ta-
ria de tra zer ao Ple ná rio hoje: a Lei de Incen ti vo à Cul -
tu ra, a se mi pa ra li sia do Go ver no e a re to ma da do pro -
ces so de con ces são de ro do vi as à ini ci a ti va pri va da,
algo que pos si bi li ta rá me lho rar a si tu a ção das es tra-
das do País. 

Con to com o apo io dos Srs. Se na do res, para
que a cul tu ra bra si le i ra não seja pre ju di ca da com a re -
for ma tri bu tá ria

Agra de ço, Srª Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exª
será aten di do de acor do com o Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as-
su na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, foi mo ti vo
de de ba te nes ta Casa a po lê mi ca en tre as de cla ra ções
da das tan to pelo nos so Pre si den te Lula, como pelo
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Eu até com pre en do que o Pre si den te Lula te nha
res pon di do com mu i to vi gor à de ma go gia pa tro ci na da
pelo ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, até
por que au to ri da de, efe ti va men te, é o que S. Exª não
tem para fa zer crí ti ca ao Go ver no Lula, es pe ci al men-
te no cam po da po lí ti ca ma cro e co nô mi ca ou de de-
sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas, so ci a is.

Entre tan to, o nos so Pre si den te, sem dú vi da al -
gu ma, a ma i or li de ran ça po pu lar do País e da Amé ri ca
La ti na, no de ba te que fez on tem, en ve re dou por ca mi-
nhos ab so lu ta men te im pró pri os, que não cor res pon-
dem à ver da de. Pri me i ro, por que Sua Exce lên cia dis -
se uma fra se, da qual toda a im pren sa hoje fala – em -
bo ra seja ina pro pri a do afir mar que o te nha fe i to com
vi gor mo ra lis ta –, so bre os su per sa lá ri os, mais uma
vez, jo gan do os tra ba lha do res do se tor pú bli co con tra
os do se tor pri va do, quan do com pa ra um cor ta dor de
cana com um pro fes sor uni ver si tá rio.

Não exis te nada de ruim nes sa com pa ra ção.
Como pro fes so ra uni ver si tá ria, não me sin to nem um
pou co des pres ti gi a da ao ser com pa ra da com os cor -
ta do res de cana, por dois mo ti vos: ini ci al men te, por -
que a pri me i ra agres são fí si ca co var de e tru cu len ta
que tive fora de casa ou o pri me i ro es pan ca men to que 
so fri foi jus ta men te por de fen der os cor ta do res de
cana – pois mi nha mãe, tam bém tra ba lha do ra ru ral,
anal fa be ta, fi cou órfã com 14 anos de ida de e cri ou os 
11 ir mãos no cabo da en xa da. Mas o que exis te de ex -
tre ma men te gra ve e de ma gó gi co na de cla ra ção do
nos so que ri do com pa nhe i ro Pre si den te é a dis pu ta
que es ta be le ce para a opi nião pú bli ca en tre o cor ta-
dor de cana e o pro fes sor uni ver si tá rio, por tan to, o
ser vi dor pú bli co – o que me obri ga a tra zer, mais uma
vez, a esta Casa o de ba te so bre a re for ma da Pre vi-
dên cia.

Sei que o nos so que ri do com pa nhe i ro, Se na dor
Pa u lo Paim, tem dado uma ma ra vi lho sa con tri bu i ção
ao povo bra si le i ro, ao tra tar, de for ma qua li fi ca da,
des se as sun to, mas não po de ria de i xar de men ci o-

ná-lo no va men te, já que mem bros do Go ver no in sis-
tem em fa zer essa dis pu ta en tre os tra ba lha do res do
se tor pri va do e os do se tor pú bli co. Pri me i ro, é im por-
tan te que povo bra si le i ro sa i ba, que essa tal pro pos ta
de re for ma da Pre vi dên cia que está no Con gres so
Na ci o nal não faz nada pe los po bres, nada! Ela não
faz nada pelo tra ba lha dor ru ral, pelo cor ta dor de
cana, pelo gar çom, pelo ca ta dor de lixo. Ao con trá rio,
pre ser va a mal di ta in jus ti ça que é obri gar o fi lho da
po bre za, tra ba lha dor da ini ci a ti va pri va da, que en tra
mais cedo no mer ca do de tra ba lho, é bóia-fria, sai
mais cedo de casa e tem sa lá ri os ab so lu ta men te de -
su ma nos, a tra ba lhar mais dez anos para não ter um
cor te de até 45% em sua apo sen ta do ria.

Então, a ver da de tem que ser es ta be le ci da:
essa pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia pune o po -
bre, por que man tém a in jus ti ça e atin ge o se tor pú bli-
co, jus ta men te o que aten de a po bre za.

Na hora do par to, a mu lher po bre, Se na do ra Íris
de Ara ú jo, não é como V. Exª, nem como eu, que te -
mos aces so a um se gu ro-sa ú de, a um ami go mé di co
no hos pi tal; as fi lhas da po bre za têm como úni ca al -
ter na ti va o ser vi ço de sa ú de pú bli ca. E o que essa
pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia está fa zen do, na
área de edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça pú bli ca, para
quem ga nha pou co, para quem re ce be R$300,00 no
in te ri or do Pi a uí, Se na dor Mão San ta, ou de Ala go as
e São Pa u lo; para a pro fes so ra que agüen ta 50 me ni-
nos de ma nhã e à tar de; para quem está no pron to-so-
cor ro; para quem tra ba lha com se gu ran ça pú bli ca;
para quem está de sen vol ven do ta re fas que são a úni -
ca re fe rên cia para os fi lhos da po bre za? O fi lho do po -
bre pre ci sa de edu ca ção pú bli ca. Essa pro pos ta de
re for ma da Pre vi dên cia está pro mo ven do a ma i or de -
ses tru tu ra ção do se tor pú bli co nun ca vis ta nes te País. 
Me xer no se tor pú bli co é fá cil, é mu i to fá cil, di fí cil é
me xer em ban que i ro!

E qual é a ou tra gra vís si ma de cla ra ção do Pre si-
den te? Afir mar que não ad mi te que 40 mi lhões não
te nham em pre go for mal e que al guém ga nhe
R$17.000,00. Só que quem le gi ti mou o sa lá rio de
R$17.000,00 foi o nos so Pre si den te! Foi o nos so Pre -
si den te que dis se que R$17.000,00 é le gí ti mo, é mo -
ral, quan do en ca mi nhou, no art. 10 da Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal, que o ma i or sa lá rio é jus ta-
men te o ma i or va lor de re mu ne ra ção atri bu í da ao Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Exis tia, in clu si ve,
o de ba te nes ta Casa. O Se na dor Pa u lo Paim, vá ri os
Se na do res e De pu ta dos di zi am que o ma i or sa lá rio
de ve ria ser o do Pre si den te, de R$8.000,00; mas foi o
nos so Pre si den te da Re pú bli ca que en ca mi nhou uma 
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal di zen do que
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R$17.000,00 de ve ria ser o ma i or sa lá rio. Não fo ram
os tra ba lha do res do se tor pú bli co, não fo ram os ser vi-
do res pú bli cos, não foi o Con gres so Na ci o nal; pelo
con trá rio, es ta re mos no Con gres so Na ci o nal fa zen do
um es for ço gi gan tes co para re ti rar es sas in jus ti ças. O
que não exis te, in fe liz men te, nes te País, é co ra gem
po lí ti ca para de fi nir o teto sa la ri al como pos si bi li ta a
Cons ti tu i ção. É pre ci so aca bar com essa de ma go gia
de su per sa lá rio, de fi car fa lan do de su per sa lá rio. Tem
que re u nir o Pre si den te da Re pú bli ca, o Pre si den te do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Pre si den te des ta Casa e 
es ta be le cer o teto sa la ri al. Por que não fa zem isso?
Jun tem-se os três, por que cabe a S. Exªs, e não ao
Con gres so Na ci o nal, dis cu tir o teto sa la ri al. É o de sa-
fio que de i xo. De sa fio que es ta be le çam aqui lo que
pos si bi li ta a Cons ti tu i ção, que é de fi nir o teto sa la ri al.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra He lo-
i sa He le na, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Mão San ta, con ce do o apar te a V.
Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Eu e o País todo
es ta mos vi bran do com a sua fala, pela co ra gem, e
que ro acres cen tar a mi nha ob ser va ção his tó ri ca: a
mu lher sem pre teve mais co ra gem do que o ho mem.
Se não, ve ja mos o ma i or dra ma da hu ma ni da de, que,
nos pa re ce, foi a cru ci fi ca ção de Cris to, quan do to dos
os ho mens fa lha ram: Anás, Ca i fás, Pi la tos...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – E 
as três Ma ri as fi ca ram.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – As três Ma ri as,
e a Se na do ra He lo í sa He le na re vi ve isso, e é Cris to
que está en si nan do: “Co me rás o pão com o suor do
teu ros to”. Esse pro ble ma de sa lá rio é o mais im por-
tan te a ser dis cu ti do, a ma i or ver go nha e nó doa des te
País é a in jus ti ça. “Bem-aven tu ra dos os que têm fome 
e sede de jus ti ça”. É a in jus ti ça sa la ri al, é a con cen tra-
ção de ren da. Nes te Go ver no como no pas sa do, cada 
vez os ri cos es tão mais ri cos e os po bres, mais po-
bres. É uma ma te má ti ca ele men tar, os pa í ses es tão
aí, a glo ba li za ção, que não é só de vi nho, de per fu me,
de Inter net, mas de jus ti ça. Ne nhum país tem di fe ren-
ça tão gran de en tre o me nor e o ma i or sa lá rio.
Pede-se R$240,00 o que é uma ver go nha! Isso não
dá nem para re zar o Pai-Nos so – o me lhor dis cur so de 
Cris to. Isso não dá para o pão de cada dia da fa mí lia.
A fa mí lia tem que ter dig ni da de, tem que ter o lar, tem
que ter sa ú de, edu ca ção e la zer. De to das as fi lo so fi-
as do nos so Pre si den te Lula a mais bela que eu ouvi,
anos atrás, foi quan do Sua Exce lên cia dis se que o
tra ba lha dor e o ope rá rio têm que ter di nhe i ro para, no

fi nal da se ma na, to mar uma cer ve ji nha com sua mu -
lher, com sua fa mí lia. Esse di nhe i ri nho, R$240,00 não 
vai dar nem para a ces ta. O cál cu lo ele men tar da ma -
te má ti ca Tra ja no, que até eu sei, sou mé di co e não sei 
mu i to, como o Anto nio Pa loc ci não sabe mu i ta ma te-
má ti ca, por que mé di co não se de di ca mu i to a essa
dis ci pli na, mas o ele men tar nós sa be mos. Por exem -
plo, 240 ve zes 10 é igual a 2400; 240 ve zes 100 é
igual a 24.000 mil. Dis po nho de mu i tos con tra che ques
em meu ga bi ne te com va lo res de mais de
R$30.000,00, não são só R$17.000,00. Fo ram fa zen-
do ar ti fí ci os para ga nhar isso. Assim, este é um País
em que a di fe ren ça en tre o me nor e o ma i or sa lá rio é
de 150 ve zes. Isso é um pe ca do. Está na hora de aca -
bar mos com isso. Qu e ro crer que essa sua pa la vra re -
vi ve o ma i or Lí der dos ho mens que diz: “Bem-aven tu-
ra dos os que têm fome e sede de jus ti ça”. E o bra si le i-
ro está com fome e a hora é essa de cor ri gir o sa lá rio
e a pre vi dên cia so ci al, que é uma luta e uma con quis-
ta. Jus ce li no dis se: a ve lhi ce é mu i to tris te e ela de-
sam pa ra da é uma in fe li ci da de enor me. Então, va mos
de fen der os apo sen ta dos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mão San ta, até
por que V. Exª e to dos nós sa be mos que quan do um
ser vi dor pú bli co é “ho me na ge a do” com um su per-sa-
lá rio ou com a pos si bi li da de de não tra ba lhar, com
cer te za é por que tem um po lí ti co vi ga ris ta por trás lhe
dan do sus ten ta ção. Não é o que acon te ce com a ma i-
o ria dos ser vi do res pú bli cos des te País, tan to aque les
que de sen vol vem ta re fas que são ex clu si vas do apa -
re lho do Esta do, seja ci vil, seja mi li tar, como aque les
que em bo ra não de sen vol vam ta re fas ex clu si vas de
um apa re lho de Esta do, por que o se tor pri va do tam -
bém as de sen vol ve, mas quan do ele os faz, es pe ci al-
men te na área de sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça pú -
bli ca, é a úni ca al ter na ti va para mi lhões de po bres e
mi se rá ve is des te País.

Por tan to, Srª Pre si den te, eu não po de ria de i xar
de re gis trar nos Ana is do Se na do: por fa vor, va mos fa -
zer o de ba te da re for ma da pre vi dên cia como deve
ser fe i to. Não va mos fa zer essa dis pu ta hor ro ro sa, en -
fa do nha, de jo gar os tra ba lha do res do se tor pri va do
con tra os tra ba lha do res do se tor pú bli co, quan do
essa pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia não faz
nada pelo po bre tra ba lha dor do se tor pri va do, e o que
faz em re la ção ao se tor pú bli co é de ses tru tu rar. Re pi-
to: a úni ca al ter na ti va na hora da dor, na hora da fe bre,
na hora do so fri men to, na hora de pos si bi li da de de
aces so ao co nhe ci men to para mi lhões de po bres
des te País é o se tor pú bli co. E mais uma vez que ro
de i xar re gis tra do: por fa vor, não fa ça mos de ma go gia
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com essa his tó ria de su per-sa lá ri os, por que o sa lá rio
de R$17.000,00 – ve jam a gra vi da de – que on tem foi
dis cur sa do pelo nos so Pre si den te, foi en ca mi nha do
por Sua Exce lên cia na Pro pos ta de Emen da Cons ti tu-
ci o nal que está nes ta Casa. 

Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Íris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -

ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre -
si den te, Se na do ra Íris de Ara ú jo, Srªs e Srs. Se na do-
res, bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem a esta ses -
são pela TV Se na do, quis Deus que eu su ce des se a
gran de ora do ra des te País, que é a Se na do ra He lo í sa
He le na. E apren di de um gran de Se na dor ro ma no –
di zem ser o ma i or ora dor da his tó ria – Cí ce ro: nun ca
fale de po is de um gran de ora dor. Vou ter que fa lar de -
po is de uma bela ora do ra.

Mas Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas. O
tema é o mes mo: CPMF e os sa lá ri os. A ins pi ra ção da 
CPMF foi da que la fi gu ra que faz da ciên cia mé di ca a
mais hu ma na das ciên ci as e do mé di co o gran de ben -
fe i tor da hu ma ni da de. O Mi nis tro Adib Ja te ne, or gu lho
da clas se mé di ca, que fez avan çar a ci rur gia car di o-
vas cu lar, de di ca do, obs ti na do, pro bo, hon ra do, sim-
bo li za o me lhor da nos sa clas se mé di ca. A sua ins pi-
ra ção eram re cur sos para a sa ú de pú bli ca.

A gran de en fer me i ra e pro fes so ra, Se na do ra
He lo í sa He le na, tem duas das mais no bres pro fis-
sões. S. Exª dis se que nun ca se pres tam ho me na-
gens a en fer me i ras. Re al men te, nun ca vi des fi le, ani -
ver sá rio ou fes ti vi da de a uma en fer me i ra. So men te na 
hora da des gra ça, da dor, é que se bus ca uma en fer-
me i ra, e elas es tão aí nos hos pi ta is pú bli cos. A Se na-
do ra He lo í sa He le na ain da é fe liz por que é tam bém
profes so ra, a úni ca ca te go ria que pode ser cha ma da
de mes tre, como Cris to. Com es sas qua li fi ca ções, a
voz da Se na do ra é res pe i ta da, ad mi ra da e se gui da.

A CPMF – Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi-
men ta ção de 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 – ti nha como ob je ti vo
(art.18) fi nan ci ar ações e ser vi ços de sa ú de por meio
do Fun do Na ci o nal de Sa ú de.

A sa ú de con ti nua com as mes mas fi las; o me di-
ca men to do po bre, da Ceme, de sa pa re ceu. Con ti nu a-
mos com o pro ble ma da he mo diá li se e cor re mos o ris -
co de ver re pe ti do o ma i or dra ma mé di co da nos sa
his tó ria, que foi o de Ca ru a ru, de cor ren te de ir res pon-
sa bi li da de. A sa ú de é cara, mas mu i to mais cara é a

vida de ses sen ta mil bra si le i ros que de pen dem des se
ins tru men to. A ciên cia mé di ca ofe re ce um avan ço,
que é o trans plan te, mas, in fe liz men te, mu i to pou cos
con se guem fazê-lo.

Esse di nhe i ro, ori un do da ins pi ra ção e da bon -
da de do Mi nis tro Adib Ja te ne, não che ga até a sa ú de,
fi can do no pró prio Go ver no. Sete anos após a sua cri -
a ção, a CPMF, que era pro vi só ria, tor nou-se per ma-
nen te, e seus re cur sos não têm a mí ni ma vin cu la ção
com a área de sa ú de. Em 2003, es ti ma-se que a
CPMF ar re ca de R$21 bi lhões, quan tia fun da men tal
para o equi lí brio fis cal do Go ver no Fe de ral e para a
ge ra ção do fa mo so su pe rá vit pri má rio.

Por que foi cri a do esse im pos to? Por que não se
au men tou o Impos to de Ren da? Por que o Impos to de
Ren da e o IPI são a base fun da men tal para o cál cu lo
do FPE e do FPM, de que vi vem Esta dos e Mu ni cí pi-
os. Então, esse di nhe i rão se ria di vi di do, com par ti lha-
do, com os 170 mi lhões de bra si le i ros, os 27 Go ver na-
do res e as qua se 6 mil Pre fe i tu ras.

O novo im pos to, além de re pre sen tar um acrés -
ci mo da car ga tri bu tá ria, tem ou tro as pec to da no so,
Se na do ra He lo í sa He le na. Re fi ro-me à ta xa ção dos
sa lá ri os. Atu al men te, gran de par te dos as sa la ri a dos
re ce be os seus pro ven tos em con tas ban cá ri as. E, ao
re ce ber seu sa lá rio, in de pen den te men te de re a li zar
qual quer tran sa ção co mer ci al, o as sa la ri a do já é ta-
xa do pela CPMF em 0,38%. Ao re ce ber o fru to do tra -
ba lho e obe de cer à lei de Deus: “co me rás o pão com o 
suor do teu ros to”, já é ta xa do. Quem não tra ba lha não 
me re ce ga nhar para co mer. O as sa la ri a do é ta xa do
sem fa zer ne nhu ma tran sa ção co mer ci al, e isso é pro -
fun da men te in jus to. Se su pu ser mos que a me ta de
dos sa lá ri os é paga via ban cos, es ti ma mos que são
re ti ra dos dos as sa la ri a dos, pela CPMF, R$2,6 bi lhões
anu al men te.

Di an te do pro ble ma, vou apre sen tar uma pro-
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal no sen ti do de isen tar
as con tas-sa lá rio da CPMF por seu ca rá ter re gres si vo
e in jus to.

O PIB equi va le a R$1,2 tri lhões; os sa lá ri os pa -
gos, a R$315 bi lhões; os sa lá ri os pa gos via ban cos
(es ti ma ti va), R$158 bi lhões.

O as sa la ri a do está ga nhan do pou co, e o ser vi-
dor pú bli co, esse he rói, que ser ve e faz che gar as
ações do Go ver no na so ci e da de or ga ni za da aos mais 
hu mil des, aos mais ne ces si ta dos e aos mais so fri dos,
so fre mais esse gol pe.

Então, es sas são as nos sas pa la vras.
O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Per mi te-me

um apar te, Se na dor Mão San ta?
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com mu i ta
sa tis fa ção, con ce do o apar te ao gran de Lí der não do
PT, ao gran de Lí der dos so fri dos do Bra sil, Se na dor
Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, não po de ria de i xar de apar te ar V. Exª,
cum pri men tan do-o pelo seu pro nun ci a men to. V. Exª
me mos trou a pro pos ta que vai en ca mi nhar à Mesa
des ta Casa para al te rar essa ques tão da CPMF. Na
ver da de, essa é a con tri bu i ção pro vi só ria mais per -
ma nen te de que se ou viu fa lar na his tó ria des te País.
Con cor do com a tese de V. Exª de que sa lá rio não dá
para pa gar mais essa con tri bu i ção. Que en con trem
ou tras for mas, dis cu tin do até mes mo o per cen tu al
des sa con tri bu i ção, mas a CPMF não pode ser mais
um ins tru men to para di mi nu ir o sa lá rio, já tão pe que no,
dos tra ba lha do res des te País. Cum pri men to V. Exª
pela ini ci a ti va. O de sem pre go já atin ge qua se 70% dos
la res bra si le i ros. Fi ca mos sa ben do ago ra que a taxa de 
ju ros vai di mi nu ir ape nas 0,5%. Não terá ne nhum im -
pac to na eco no mia, pois es pe rá va mos que con tri bu ís-
se para re a ti var o mer ca do in ter no e ge rar no vos em -
pre gos. Então, a pro pos ta de V. Exª visa a de so ne rar o
pa ga men to dos as sa la ri a dos. Se rei, por tan to, um dos
sig na tá ri os da pro pos ta de V. Exª., que bus ca de so ne-
rar o tra ba lha dor de mais esse im pos to, re ti ra do de seu 
sa lário de po si ta do no ban co. Obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
par ti ci pa ção do no bre Se na dor Pa u lo Paim.

Ma ni fes to, aqui, a mi nha ad mi ra ção. Cre io que,
no pro ces so de mo crá ti co, te mos di re i to de es co lher
nos sos lí de res. Qu e ro con sig nar que, como um ar tí fi-
ce da ele i ção de Lula no Pi a uí, Esta do no qual o Par ti-
do dos Tra ba lha do res não tem ne nhum pre fe i to, nas
224 ci da des, das qua is Deus me per mi tiu cri ar 76 ci -
da des, en si nei o povo a can tar “Lula lá, Mão San ta
cá”. O en tu si as mo des sa vi tó ria do PT se deve mu i to a 
esse gran de lí der do Rio Gran de do Sul, Esta do que
já nos deu mu i tos lí de res tra ba lhis tas, como Ge tú lio
Var gas, Ro ber to Pas qua li ni e Pe dro Si mon. Sem dú vi-
da al gu ma, es ta mos di an te de um lu ta dor que de fen-
de os opri mi dos, os hu mil des, os ne ces si ta dos, os so -
fri dos. É um ver da de i ro Dom Qu i xo te o Se na dor ga ú-
cho Pa u lo Paim.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do,
com pra zer, o apar te a esta fi gu ra bri lhan te do meu
Par ti do, o PMDB, pro fes sor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Mão San ta, pela gen ti le za de suas pa -
la vras. Se rei ex tre ma men te bre ve. V. Exª já con ta com

três as si na tu ras nes sa sua pro pos ta: a sua, a do Se -
na dor Pa u lo Paim e a mi nha.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ce-
mos a V. Exª. É mu i to hon ro so para nós, pois V. Exª é
uma das in te li gên ci as mais pri vi le gi a das des ta Casa,
um po e ta e um aman te das ar tes. O meu pa tro no São
Fran cis co diz: “onde hou ver tris te za, que eu leve a
ale gria”. Ney Su as su na traz a ale gria ne ces sá ria para
en fren tar mos a luta por me lho res dias no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – So bre a

mesa, ofí cio que pas so ler:

É lido o se guin te

OF.GLPMDB Nº 294/2003

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,

Em adi ta men to ao Ofí cio nº 293, de 18-6-2003,
des ta Li de ran ça, en ca mi nho os no mes dos Se na do-
res do PMDB que in te gra rão a Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, cri a da por meio do Re que ri men to
nº 5, de 2003-CN, des ti na da a “in ves ti gar a re mes sa
ile gal de dó la res, no cha ma do caso Ba nes ta do”, fi-
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Se na dor Pa pa léo Paes Se na dor J. Alber to Sou za
Se na dor Pe dro Si mon Se na dor Amir Lan do
Se na dor José Ma ra nhão Se na dor Ga ri bal di A. Fº
Se na dor Ney Su as su na Se na dor Hé lio Cos ta

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção. _
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – É a
se guin te a nova com po si ção da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PFL–PSDB)

Ro meu Tuma Ro dolp ho Tou ri nho
De mós te nes Tor res Re nil do San ta na
José Jor ge He rá cli to For tes
Ante ro Paes de Bar ros Arthur Vir gí lio
Sér gio Gu er ra Edu ar do Aze re do
Re gi nal do Du ar te Le o nel Pa van
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Blo co (PT-PSB-PTB-PL)

Ide li Sal vat ti Mar ce lo Cri vel la
Ro ber to Sa tur ni no Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
Antô nio Car los Va la da res João Ca pi be ri be
Mag no Mal ta Fer nan do Be zer ra
Serys Slhes sa ren ko Flá vio Arns

PMDB

Pa pa léo Paes João Alber to Sou za
Pe dro Si mon Amir Lan do
José Ma ra nhão Ga ri bal di Alves Fi lho
Ney Su as su na Hé lio Cos ta

PDT

Jef fer son Pé res
1.Osmar Dias

PPS*

João Ba tis ta Mot ta (vago)

 *De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Edu ar do Val ver de Anto nio Car los Bis ca ia
Iriny Lo pes Dra. Cla ir
José Men tor Pa u lo Ber nar do

PFL

Edu ar do Sci ar ra Ger vá sio Sil va
Rob son Tuma José Ro cha
Ro dri go Maia .(vago)

PMDB

Edi son Andri no Her mes Par ci a nel lo
José Bor ba Ma u ro Be ne vi des

PSDB

Cus tó dio Mat tos Gon za ga Mota
Pa u lo Ko ba yas hi Yeda Cru si us

PP

Ale xan dre San tos – PSDB Má rio Ne gro mon te

PTB

José Car los Mar ti nez José Cha ves

PL

Edmar Mo re i ra Bis po Ro dri gues

PSB

Gil ber to Nas ci men to Pa u lo Bal ta zar

PPS

Di mas Ra ma lho Ro ber to Fre i re

PDT

Dr. Hé lio Dr. Ro dol fo Pe re i ra

PCdoB*

Iná cio Arru da Re nil do Ca lhe i ros

* De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

Nos ter mos re gi men ta is, o pra zo da Co mis são
se en cer ra rá no dia 16 de no vem bro de 2003. (§ 3º
do art. 76 do Re gi men to do Se na do Fe de ral, pri me i-
ro sub si diá rio do Re gi men to Co mum).

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Srª Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, peço a pa la vra pela or dem para jus ti-
fi car uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que en -
ca mi nhei à Mesa hoje, com a as si na tu ra da am pla
ma i o ria dos Se na do res des ta Casa. A pro pos ta se re -
fe re a uma po lê mi ca que se ins ta la, con for me a mi nha
ava li a ção e a pró pria his tó ria, qua se to dos os anos no
Con gres so.

Estou no Con gres so Na ci o nal há qua se 17
anos: 16 anos na Câ ma ra e 6 me ses no Se na do. To -
dos os anos, é tra va da aqui uma dis cus são que con si-
de ro até um pou co opor tu nis ta e de ma gó gi ca: deve
ou não ha ver o re ces so de ju lho? Va mos ou não de-
vol ver o sa lá rio do mês?

Fiz uma re tros pec ti va e per ce bi que, em qua se
to dos os anos, so mos con vo ca dos no mês de ju lho.
Di ria que, nes ses de zes se is anos, de qua tor ze a quin -
ze ve zes fo mos con vo ca dos. Con se qüen te men te, os
De pu ta dos e Se na do res, como ar gu men tam al gu mas
vo zes, não vão às suas ba ses, fi cam aqui tra ba lhan do
nor mal men te no mês de ju lho, como vai acon te cer
du ran te o pró xi mo mês.

Para evi tar essa his tó ria de se de vol ve ou não o
sa lá rio do mês – e se quer ser mais re a lis ta que o rei
em re la ção àqui lo que man da a pró pria Cons ti tu i ção,
o Re gi men to, a lei, que dis põe que te mos di re i to a re -
ce ber um sa lá rio ex tra du ran te o mês de ju lho –, es tou
en ca mi nhan do à Mesa uma pro pos ta de emen da à
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Cons ti tu i ção, que al te ra o ca put do art. 57 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, com a se guin te re da ção:

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do 
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam
a se guin te emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put do art. 57 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u-
nir-se-á, anu al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de
15 de fe ve re i ro a 15 de de zem bro.”

Art. 2º. Esta Emen da Cons ti tu ci o nal
en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Srª Pre si den te Iris de Ara ú jo, faço essa pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção de po is de con ver-
sar mu i to com os Srs. Se na do res. S. Exªs en ten de-
ram que pro ce de esse nos so en ca mi nha men to. Por
isso, a am pla ma i o ria as si na a emen da. Va mos es ta-
be le cer o de ba te na Casa, para ver se, efe ti va men-
te, é im por tan te ou não man ter o re ces so de ju lho.

Há mu i tos ar gu men tos que po de mos tra zer para 
esse de ba te. Essa é uma re a li da de de mais de 50
anos. Ora, há 50 anos, a tec no lo gia era ou tra. Enten -
do que o des lo ca men to dos Par la men ta res para o
seus Esta dos de ori gem ti nha, tal vez, uma ra zão de
ser no mês de ju lho. Hoje, po rém, quan do a tec no lo-
gia, a ro bó ti ca, a ci ber né ti ca, a Inter net e os me i os de
lo co mo ção, como o avião, são uma re a li da de, isso
não se jus ti fi ca mais. Po de mos che gar aos mais lon -
gín quos re can tos des te País sem gran des di fi cul da-
des. Sabe-se que, na Casa, há vo ta ção nas ter ças-fe i-
ras, quar tas-fe i ras e quin tas-fe i ras, e, com isso, pen so
ser tran qüi lo para os Par la men ta res se des lo ca rem
para as suas ba ses, seus Esta dos de ori gem, para
pres ta rem con ta de seu tra ba lho.

Enca mi nho com mu i ta tran qüi li da de essa pro-
pos ta. Sei que esse será um bom de ba te e es pe ro
que pre va le ça a von ta de da ma i o ria. Se pre va le cer a
nos sa von ta de, efe ti va men te, não ha ve rá mais re ces-
so em ju lho.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Não há

re cla ma ção a ser re sol vi da.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as-

su na.
V. Exª dis põe de qua tro mi nu tos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª

Pre si den te, sei que V. Exª per mi ti rá que eu fale por um 
pou co mais de tem po, até por uma sim ples ra zão:
esta é a se gun da se ma na em que os Lí de res, em ex -
ces so, têm pe di do a pa la vra.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Eu o
dis se para cum prir o Re gi men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não são des co-
nhe ci das as di fi cul da des en fren ta das pe los nor des ti-
nos em sua luta para se de sen vol ver, para des per tar o 
po ten ci al eco nô mi co da re gião e para fazê-la pros pe-
rar. Enfren tam di fi cul da des enor mes, mu i tas ve zes,
para as se gu rar a sim ples so bre vi vên cia, a sua e a de
seus fa mi li a res.

Essas di fi cul da des se agi gan tam quan do a seca 
che ga à nos sa re gião. Os nor des ti nos, no en tan to,
são for tes, ri jos e te i mo sos e re sis tem. Não lhes res ta
al ter na ti va se não apren der a re sis tir, prin ci pal men te
di an te da in cle mên cia da na tu re za, di an te de es tru tu-
ras so ci a is e eco nô mi cas opres si vas, di an te da in su fi-
ci en te aju da das au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e
fe de ra is.

O sub so lo do meu Esta do tem 70% de ro cha
cris ta li na. Esta mos du ra men te in se ri dos no semi-ári -
do. Pen sa-se – e o Go ver no já anun ci ou – em cri ar
nes se semi-ári do um ins ti tu to que te nha a pos si bi li da-
de de es tu dar a con vi vên cia com a seca, pois não adi -
an ta que rer com ba tê-la; a con vi vên cia tem que ser fa -
ci li ta da e in cen ti va da.

Para nos for ta le cer nes sa luta, o Go ver no Fe de-
ral, pela Lei nº 10.638, de 6 de ja ne i ro des te ano, por
meio de um pro gra ma cha ma do Pró-Seca, vai cri ar o
Insti tu to Na ci o nal do Semi-Ári do. Não há nada mais
jus to do que essa me di da que o Go ver no vai to mar.

Qu e ría mos, po rém, que esse Insti tu to fos se lo -
ca li za do em Sou sa, na Pa ra í ba, por que essa é uma
ci da de si tu a da a 450 qui lô me tros de João Pes soa,
fica en tre dois rios, o rio Pi ra nhas e o rio Pe i xe, e dis -
põe, em sua pro xi mi da de, de 2,5 bi lhões de me tros
cú bi cos de água re pre sa da. É uma re gião onde po de-
mos fa zer to dos os ex pe ri men tos. E, com toda a cer -
te za, o Go ver no não terá des pe sas ma i o res para sua
im plan ta ção, uma vez que o pe rí me tro de São Gon ça-
lo é de 5.548 hec ta res, Srª Pre si den te, dos qua is
2.267 hec ta res de su per fí cie ir ri ga da agrí co la útil.

Além dis so, em 1932, na épo ca do Pre si den te Ge -
tú lio Var gas, o en tão Mi nis tro José Amé ri co de Alme i da
em pe nhou-se em re ti rar do es ta do le tár gi co em que se
en con tra va a Inspe to ria Fe de ral de Obras Con tra a
Seca, cri an do a Co mis são Téc ni ca de Re flo res ta men to
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e Pos tos Agrí co las do Nor des te (CTRPAN), jun ta men te
com a Co mis são Téc ni ca de Pis ci cul tu ra.

Como che fe do CTRPAN foi de sig na do, nes se
mes mo ano de 1932, o agrô no mo mi ne i ro José Au-
gus to Trin da de, que co nhe cia bem a Re gião Nor des-
te, nu trin do por ela gran de en tu si as mo. O Pos to Agrí -
co la de São Gon ça lo foi ina u gu ra do em 5 de no vem-
bro de 1934, e pas sou a ser um ver da de i ro la bo ra tó-
rio. Por tan to, todo esse acer vo não pode ser per di do.

Nes se sen ti do, por meio de um re que ri men to
as si na do pelo De pu ta do Lin dol fo Pi res, pe los De pu ta-
dos do PT e De pu ta dos do PMDB, so li ci ta mos que o
Insti tu to Na ci o nal do Semi-Ári do seja ins ta la do em
Sou sa, vis to que pos sui to das as con di ções fa vo rá ve-
is para a sua ins ta la ção e bom fun ci o na men to, par ti-
cu lar men te no pe rí me tro de São Gon ça lo. Para tan to,
já pedi au diên cia ao Pre si den te Lula e ao Mi nis tro
Sér gio Ama ral, jun to aos qua is pre ten do ple i te ar a
ins ta la ção do ins ti tu to na que le lo cal.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V.
Exª, com pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, ou vin do aten ta men te o seu dis cur so, pude 
per ce ber a pre o cu pa ção ou a pró pria pa i xão que V.
Exª sem pre teve com o Nor des te, prin ci pal men te com 
a gran de pro ble má ti ca do semi-ári do. E, no mo men to
em que V. Exª usa va da pa la vra, re pre sen tan do a
gran de za do nos so Par ti do, eu re cor da va que, ao lon -
go dos anos, o PMDB tem con tri bu í do para o de sen-
vol vi men to do País com Mi nis tros ex cep ci o na is e de
gran de ex pe riên cia ad mi nis tra ti va.

A SRA. PRESIDENTE (Íris de Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Encer ra do o tem po re gi men tal
da ses são, con sul to o Ple ná rio so bre a sua pror ro ga-
ção por cin co mi nu tos para que o ora dor con clua o
seu pro nun ci a men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por cin co mi nu tos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª foi Mi nis tro
do Mi nis té rio de Inte gra ção Re gi o nal, e nin guém o ex -
ce deu; era o pri me i ro que che ga va e o úl ti mo que saía.
Tra ba lha va as 24 ho ras do dia. Tam bém ou tros fo ram
Mi nis tros: o seu an te ces sor, Se na dor Ra mez Te bet,
que veio a ser Pre si den te des ta Casa. Nin guém pode
se es que cer de íris Re zen de, do PMDB, como Mi nis tro
da Agri cul tu ra, ou do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como
Mi nis tro da Jus ti ça. Teve tam bém o Mi nis tro Pe dro Si -
mon. Qu e ro crer, en tão, que o PT está mu i to de va gar
ao não re cru tar es ses va lo res que têm ex pe riên cia

para me lho rar a ad mi nis tra ção des te País. O PMDB é,
quan ti ta ti va e qua li ta ti va men te, o ma i or Par ti do des te
País. Nes ta Casa, so mos quan ti da de e qua li da de. Por-
tan to, é hora de uma re fle xão. O PMDB não está aí
para ser base. Qu e re mos ser como Cris to dis se que
era: o ca mi nho, a ver da de e a luz, para ofe re cer me lho-
res dias ao povo so fri do do Pi a uí e do Bra sil.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga-
do Se na dor Mão San ta, é com or gu lho que re ce bo o
acrés ci mo do apar te de V. Exª ao meu dis cur so.

Para en cer rar, di ria que va mos in sis tir nes sas
duas au diên ci as e va mos lu tar para que a ex pe riên cia
do pe rí me tro ur ba no de São Gon ça lo não seja per di da.

Como fui obri ga do a re du zir um dis cur so de 20
mi nu tos para cin co, pe di ria à Mesa que o pu bli que, na
ín te gra, nos Ana is da Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR NEY SUASSUNA

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não são des co nhe ci-
das as di fi cul da des en fren ta das pe los nor des ti nos em 
sua luta para se de sen vol ver, para des per tar o po ten-
ci al eco nô mi co da re gião, para fazê-la pros pe rar. Di fi-
cul da des enor mes, mu i tas ve zes, para as se gu rar a
sim ples so bre vi vên cia, sua e dos seus.

Mas os nor des ti nos são for tes, são ri jos e te i mo-
sos, e re sis tem. Não lhes res ta al ter na ti va, se não
apren der a re sis tir, di an te da in cle mên cia da na tu re-
za, di an te de es tru tu ras so ci a is e eco nô mi cas opres -
si vas, di an te da in su fi ci en te aju da das au to ri da des
mu ni ci pa is, es ta du a is, fe de ra is.

Se nho ras e Se nho res Se na do res, no vas es pe-
ran ças têm sur gi do, no pe río do que se ini cia, para a
so fri da po pu la ção do Nor des te. Não ape nas por ter -
mos ago ra, no co man do do Go ver no, um Pre si den te
nor des ti no. Mu i to mais do que isso, por que o atu al Pre -
si den te da Re pú bli ca nas ceu em uma fa mí lia po bre ou
mi se rá vel do Nor des te, teve que en fren tar as con di-
ções mais du ras e ad ver sas, teve que mi grar para uma
re gião mais rica, onde, mes mo as sim, con ti nu ou pas -
san do fome e pas san do por ou tras di fi cul da des, até
que, afi nal, con se guiu fir mar-se e con se guiu ven cer.

Te mos con fi an ça de que o Pre si den te Lula ja -
ma is se es que ce rá de suas ori gens, das du rís si mas
con di ções que ele pre ci sou en fren tar e que tan tos,
ain da hoje, têm de en fren tar.

Mu i tas são as di fi cul da des com que se de pa ram
os nor des ti nos, mas não há como ne gar que es sas di fi-
cul da des são au men ta das, mul ti pli ca das, pe las con di-
ções cli má ti cas que atin gem a ma i or par te da re gião.
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Além do pe rió di co e in fa us to tem po de seca, Se -
nho ras e Se nho res Se na do res, as con di ções nor ma is
do cli ma semi-ári do exi gem um es pe ci al em pe nho
dos ha bi tan tes da re gião para con se guir de sen vol-
vê-la, par ti cu lar men te no que se re fe re às ati vi da des
agro pe cuá ri as, que são, no semi-ári do, as mais tra di-
ci o na is e mais im por tan tes.

Não há como ima gi nar, Se nhor Pre si den te, Sras
e Srs Se na do res, que essa luta pos sa ser ven ci da sem 
o au xí lio da tec no lo gia, par ti cu lar men te uma tec no lo-
gia adap ta da às con di ções pró pri as do semi-ári do.

É ine gá vel tam bém que essa tec no lo gia deva sur -
gir de um es for ço con tí nuo e sis te má ti co de pes qui sa.

É sem dú vi da de se já vel e mu i to re co men dá vel,
Se nhor Pre si den te, que essa pes qui sa e essa tec no-
lo gia, im pres cin dí ve is para os ser ta ne jos e para todo
o Nor des te, se jam re a li za das e de sen vol vi das por nós 
mes mos, bra si le i ros.

E, de cer to, de vem es sas pes qui sas ser efe tu a-
das de pre fe rên cia no pró prio semi-ári do nor des ti no,
onde se en con tram as con di ções cli má ti cas, de solo,
de re le vo, de re gi me hi dro ló gi co, cul tu ra is e ou tras
que de vem ser de fron ta das.

Qu e ro, com este pro nun ci a men to, Se nhor Pre si-
den te, so mar a mi nha voz à de to dos os nor des ti nos e
bra si le i ros que têm cla ma do pela lo ca li za ção do Insti -
tu to Na ci o nal do Semi-Ári do na ci da de de Sou sa, na
Pa ra í ba.

Esta é a es sên cia do cla mor con ti do na Car ta de 
Sou sa, da ta da de 08 de abril de 2003 e que tem por
des ti na tá rio o Pre si den te da Re pú bli ca, Se nhor Luiz
Iná cio Lula da Sil va.

Vale acres cen tar e res sal tar que re que ri men to
nes se mes mo sen ti do, apre sen ta do pe los De pu ta dos
Frei Anas tá cio e Lin dol fo Pi res, foi apro va do pela
Assem bléia Le gis la ti va da Pa ra í ba.

A re i vin di ca ção jus ti fi ca-se pe los mais di ver sos
pon tos de vis ta, qua is se jam o téc ni co, o ge o grá fi co, o 
his tó ri co.

Mas, an tes de tudo, cabe re co nhe cer e apla u dir
a ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral de ins ti tu ir, nos pri me i-
ros dias de go ver no, por meio da Lei nº 10.638, de 06
de ja ne i ro des te ano, o Pro gra ma Per ma nen te de
Com ba te à Seca (Pro se ca). Não há dú vi das quan to à
re le vân cia de se pen sar e se ins ti tu ir uma nova po lí ti-
ca pú bli ca para o Nor des te bra si le i ro. Ain da mais im -
por tan te é que tal po lí ti ca não fi que ape nas no pa pel.

Um dos mar cos de re no va ção pro fun da das di -
re tri zes po lí ti cas para o Nor des te será a cri a ção do
Insti tu to Na ci o nal do Semi-Ári do, ins tru men to que se
mos tra como um de sa gua dou ro na tu ral para a ne ces-

si da de de pes qui sar mos e cri ar mos so lu ções tec no-
ló gi cas pró pri as e ade qua das para as con di ções do
Agres te e do Ser tão nor des ti nos.

Mas, en tão, cabe per gun tar por que re i vin di ca-
mos a pri o ri da de para Sou sa, e le van ta mos tan to a
ban de i ra para que o ins ti tu to a ser cri a do em bre ve te -
nha sede nes sa ci da de pa ra i ba na.

Em pri me i ro lu gar, Se nhor Pre si den te, por que
Sou sa re ú ne to das as con di ções ade qua das e as
mais pro pí ci as para que lá seja ins ta la do um ins ti tu to
des sa na tu re za. Lo ca li za da em ple no ser tão pa ra i ba-
no, dis tan do cer ca de 450 km de João Pes soa, a ci da-
de de Sou sa si tua-se, como nos lem bra a re fe ri da
Car ta, “na con fluên cia de três gran des rios pa ra i ba-
nos: Pi an có, Pi ra nhas e Pe i xe, cu jos va les e ter ras fér-
te is dis põem de mais de 2,5 bi lhões de me tros cú bi-
cos de água re pre sa da.

A cor re ta ex plo ra ção des sas po ten ci a li da des –
pros se gue o do cu men to – per mi ti rá as sen tar na área
ru ral mais de 100 mil fa mí li as, con tri bu in do para a ge -
ra ção de em pre gos e a er ra di ca ção da fome”.

A con di ções fa vo rá ve is para a ins ta la ção do
Insti tu to Na ci o nal do Semi-Ári do con cen tram-se, par -
ti cu lar men te, em um pe rí me tro de 5.548 hec ta res de -
no mi na do São Gon ça lo. Lá se dis põe de me i os e ins -
ta la ções ade qua dos para as ati vi da des ad mi nis tra ti-
vas e de pes qui sa do ins ti tu to, que tor na ri am pos sí vel
seu ime di a to fun ci o na men to.

As con di ções da su per fí cie ir ri ga da agrí co la útil,
de 2.267 hec ta res, e da área de se que i ro, de 2.457
hec ta res, per mi tem e têm per mi ti do o de sen vol vi men-
to de pes qui sas ne ces sá ri as e re le van tes para a agri -
cul tu ra nor des ti na.

E não é por aca so, Se nhor Pre si den te, que to -
das es sas con di ções pro pí ci as são en con tra das em
Sou sa, no pe rí me tro de São Gon ça lo.

Aqui en tram as im por tan tís si mas e in te res san-
tís si mas ra zões his tó ri cas, que, por si sós, já se ri am
su fi ci en tes para re co men dar a ins ta la ção do Insti tu to
Na ci o nal do Semi-Ári do em Sou sa.

Pas sa ram os ser ta ne jos por uma das mais ter rí-
ve is se cas no ano de 1932, no go ver no re cen te men te
ini ci a do de Ge tú lio Var gas. O en tão Mi nis tro José
Amé ri co de Alme i da, o gran de ho mem pú bli co e im -
por tan te ro man cis ta nor des ti no, em pe nhou-se em re -
ti rar do es ta do le tár gi co em que se en con tra va a
Inspe to ria Fe de ral de Obras Con tra a Seca, cri an do a
Co mis são Téc ni ca de Re flo res ta men to e Pos tos Agrí -
co las do Nor des te (CTRPAN), jun ta men te com a Co -
mis são Téc ni ca de Pis ci cul tu ra.
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Per ce bia a cla ri vi dên cia do Mi nis tro José Amé ri co
que não era su fi ci en te o apro ve i ta men to de mi lha res de
fla ge la dos na cons tru ção de bar ra gens, mas que era
ne ces sá rio de sen vol ver a agri cul tu ra e me lho rar de
modo du ra dou ro as con di ções de vida do Semi-Ári do.

Como che fe da CTRPAN foi de sig na do, nes se
mes mo ano de 1932, o agrô no mo mi ne i ro José Au-
gus to Trin da de, que já ha via tra ba lha do no Nor des te e 
nu tria pela re gião gran de en tu si as mo.

O Pos to Agrí co la de São Gon ça lo foi ina u gu ra do
a 5 de no vem bro de 1934, tor nan do-se o mais apa re-
lha do da co mis são. No ano se guin te, eram ini ci a das
as ati vi da des téc ni cas, como pro du ção de mu das cí -
tri cas en xer ta das, dis tri bu i ção de plan tas flo res ta is e
fru tí fe ras, pro du ção de hor ta li ças e o es tu do pe do ló gi-
co da área. 

Em pou co tem po, José Au gus to Trin da de pas sa a
aca len tar o pro je to de cons tru ir um Insti tu to Expe ri men-
tal da Re gião Seca, ten do sede em São Gon ça lo. Em
seu lú ci do en ten di men to, as es pe ci a is con di ções da
agri cul tu ra do semi-ári do e o gran de nú me ro de ques -
tões en vol vi das exi gi am es for ços sis te má ti cos de pes-
qui sa, que de man da vam, por sua vez, uma ins ti tu i ção
or ga ni za da e pri o ri ta ri a men te vol ta da para esse fim. 

A ina u gu ra ção do Insti tu to Expe ri men tal es pe ra-
ria por um fato po lí ti co for tu i to – uma vi si ta do Pre si-
den te Var gas a São Gon ça lo em 1940 – para ser efe ti-
va da. Foi ali mes mo em São Gon ça lo, no Mu ni cí pio de 
Sou sa, que se es ta be le ceu a sede do ins ti tu to, por ser 
o cen tro ge o grá fi co de sua área de atu a ção e por re u-
nir to das as con di ções de se já ve is para o seu bom fun -
ci o na men to.

Me ses após, em 9 de mar ço de 1941, vem a fa -
le cer José Au gus to Trin da de, que não só ide a li zou
como pôs em fun ci o na men to essa que foi a pri me i ra
ins ti tu i ção de pes qui sa agrí co la si tu a da em áre as se -
cas, como re co nhe ci do pela Unes co. O Inspe tor de
Obras Con tra as Se cas de ter mi nou, en tão, que ela
pas sas se a se de no mi nar Insti tu to Agro nô mi co José
Au gus to Trin da de (IAJAT).

Não pre ten de rei re su mir ago ra, Se nhor Pre si-
den te, os ex pres si vos re sul ta dos ob ti dos pelo IAJAT
ao lon go de trin ta anos de pes qui sa, con si de ran do-se
que o ins ti tu to iria fun ci o nar até 1970. Men ci o na rei
ape nas, por uma ques tão de jus ti ça, que o li vro do en -
ge nhe i ro agrô no mo José Gu i ma rães Du que, Solo e
Água no Po lí go no das Se cas, que te ria re per cus são
in ter na ci o nal e es ta be le ce ria uma nova vi são quan to
às po ten ci a li da des eco nô mi cas re gi o na is, ba se ou-se
em tra ba lhos téc ni cos de sen vol vi dos no IAJAT.

Tão bem su ce di da foi a atu a ção do IAJAT que,
na dé ca da de 1960, a FAO, Orga ni za ção das Na ções
Uni das para a Agri cul tu ra e a Ali men ta ção, re co men-
dou a cri a ção, em Sou sa, de um cen tro in ter na ci o nal
de pes qui sas e for ma ção de téc ni cos, para atu ar nas
re giões semi-ári das de todo o mun do!

Se nhor Pre si den te, cre io ter apon ta do para as
vá ri as e for tes ra zões que fa zem de Sou sa o lo cal
mais in di ca do para se di ar o Insti tu to Na ci o nal do
Semi-Ári do.

Em re su mo, res sal te mos que Sou sa pos sui to -
das as con di ções fa vo rá ve is para a sua ins ta la ção e
bom fun ci o na men to, par ti cu lar men te no pe rí me tro de
São Gon ça lo.

Ade ma is, Se nho ras e Se nho res Se na do res, jul -
ga mos mu i to im por tan te que se re cu pe re essa no tá-
vel ex pe riên cia his tó ri ca, con subs tan ci a da na cri a ção
e na atu a ção do Insti tu to Agro nô mi co José Au gus to
Trin da de. Não ape nas nos or gu lha mos des sa ini ci a ti-
va de bra si le i ros e nor des ti nos, mas pre ten de mos
tam bém res ga tá-la, fa zen do com que im pul si o ne no -
vas e sig ni fi ca ti vas re a li za ções para nos sa re gião.

Por to dos es ses mo ti vos, o povo pa ra i ba no,
jun ta men te com mu i tas ou tras vo zes nor des ti nas,
está di ri gin do o seu ple i to ao Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, para que a ci da de de Sou sa seja de -
sig na da sede do Insti tu to Na ci o nal do Semi-Ári do, o
qual deve en trar em fun ci o na men to no mais bre ve
es pa ço de tem po, em prol do de sen vol vi men to de
nos so Nor des te.

Te mos con vic ção de que a his tó ria nor des ti na
não es que ce rá esse ges to do Pre si den te da Re pú bli-
ca, res ga tan do uma im por tan tís si ma ex pe riên cia e
abrin do no vos e pro mis so res ca mi nhos para o fu tu ro!

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exª

será aten di do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Srª Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, pela or dem.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, gos ta-
ria que a Mesa con si de ras se como lido um pro nun ci a-
men to em que faço uma sé rie de elo gi os à ONU, a
uma sé rie de uni ver si da des e ao Ita ma raty, por es pa-
ços que têm aber to aos afro-bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Bas ta

en ca mi nhar à Mesa, no bre Se na dor Pa u lo Paim.
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Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Se na do res Arthur Vir gí lio, Serys Slhes sa-

ren ko, Amir Lan do, Ro me ro Jucá, Le o nel Pa van, Val -
dir Ra upp, Pa pa léo Paes, Lú cia Vâ nia, Pa u lo Paim,
Sér gio Gu er ra e Ante ro Paes de Bar ros 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

re gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ao con si de rar o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci -
vil, José Dir ceu, como um dos es te i os do go ver no
Luiz Iná cio Lula da Sil va, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo
ad ver te para o ris co do ex ces si vo po der atri bu í do,
pelo Pre si den te Lula, a esse seu au xi li ar do Pa lá cio
do Pla nal to, que pode no me ar, di re ta men te e por con -
ta pró pria, fun ci o ná ri os para os Mi nis té ri os, in de pen-
den te men te da aqui es cên cia do Mi nis tro.

Além dis so, se ama nhã ou de po is, um Mi nis tro
pre ten der exo ne rar um fun ci o ná rio, isso só po de rá
ocor rer se hou ver au to ri za ção de José Dir ceu. É mu i-
to po der para um fun ci o ná rio, por mais qua li fi ca da
que seja sua fun ção, no caso a de Che fe da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

A Fo lha acer ta quan do diz, em edi to ri al da edi -
ção de on tem, dia 16 de ju nho, que os su per po de res
de Dir ceu po dem cus tar caro ao País: “O ris co de
que atri tos con vir jam para a Casa Ci vil e cri em des -
gas tes não é des pre zí vel. Tal vez seja esse o pre ço a
pa gar por um iní cio de ad mi nis tra ção que pa re ce
con ter mu i to de ino pe rân cia, di ver gên ci as e con tra-
di ções”.

Pela im por tân cia do tema, es tou ane xan do o
edi to ri al da Fo lha de S.Pa u lo, para que, como par te
in te gran te de meu dis cur so, seja in clu í do nos ana is do 
Se na do Fe de ral.

É o se guin te o teor do edi tal

SUPERDIRCEU

O mi nis tro José Dir ceu, da Casa Ci vil,
é um dos es te i os do go ver no Luiz Iná cio
Lula da Sil va. É o prin ci pal ar ti cu la dor po lí ti-
co da nova ges tão, fun ção para a qual tem
de mons tra do fri e za e prag ma tis mo. Tal vez
por isso mes mo Dir ceu vai con cen tran do, a
cada dia, mais po de res em suas mãos.

No mais re cen te acrés ci mo de atri bu i-
ções, a Casa Ci vil pas sou, por de cre to, a
dis por de to dos os pos tos de con fi an ça do
go ver no, in clu si ve aque les me no res. Isso
sig ni fi ca que Dir ceu pode no me ar di re ta-

men te, por con ta pró pria, fun ci o ná ri os para
ocu par car gos em mi nis té ri os, in de pen den-
te men te da aqui es cên cia do ti tu lar da pas ta.
Mais ain da: to das as exo ne ra ções ne ces sá-
ri as para uma nova no me a ção de vem ser
pre vi a men te sub me ti das à Casa Ci vil.

Lo gi ca men te, o go ver no ar gu men ta
que as de ci sões se rão to ma das de for ma
“so li dá ria e com par ti lha da”, afir man do que a 
ori en ta ção é para que as no me a ções se jam
fe i tas com o con sen ti men to dos mi nis tros.
Na prá ti ca, con tu do, está cla ro que Dir ceu
con so li dou seu pa pel de su per mi nis tro.
Além de cen tra li zar o cha ma do “bal cão” –as
ne go ci a ções de apo i os po lí ti cos em tro ca de 
car gos-, tem as su mi do, ain da, a fun ção de
uni for mi zar o dis cur so dos mem bros do go-
ver no e ten tar en qua drar as dis si dên ci as.

Admi nis tra ções de vem ter um mí ni mo
de cen tra li za ção e de con tro le so bre suas
di ver sas áre as. Todo go ver no, tam bém, cos -
tu ma con tar com um ar ti cu la dor mais vi sí vel
e po de ro so. É pre ci so sa ber com quem se
fala para re sol ver o que pre ci sa ser re sol vi-
do. Po rém, por mais efi ci en te que pos sa ser
o mi nis tro, a im pres são é a de que está cen -
tra li zan do po de res de ma is para um ho mem
só. O ris co de que atri tos con vir jam para a
Casa Ci vil e cri em des gas tes não é des pre-
zí vel. Tal vez seja esse o pre ço a pa gar por
um iní cio de ad mi nis tra ção que pa re ce con -
ter mu i to de ino pe rân cia, di ver gên ci as e
con tra di ções.

Qu e ro apro ve i tar para in clu ir tam bém nes te
pro nun ci a men to o ar ti go de au to ria do jor na lis ta Di o-
go Ma i nar di, pu bli ca do na edi ção de 18 de ju nho
des te ano da re vis ta “Veja”, em que é es ta be le ci da
uma com pa ra ção en tre o Pre si den te Lula e o Pri-
me i ro-Mi nis tro da Itá lia, Síl vio Ber lus co ni, em que
con clui que “pou co a pou co, os ita li a nos es tão se
de sen can tan do com Ber lus co ni, como de mons tra-
ram as ele i ções da se ma na pas sa da. O po pu lis mo
ber lus co ni a no co me ça a per der o fas cí nio dois anos
de po is de con quis tar o po der. Lula ain da che ga lá.”
A ín te gra do ar ti go é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Sem re gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, até a se ma na pas sa da, 23 pes so as
ha ve ri am fa le ci do e 58 te ri am sido in to xi ca das em
con se qüên cia da in ges tão do me di ca men to para con -
tras te ra di o ló gi co Ce lo bar ori gi ná rio de um lote con ta-
mi na do. No Esta do de Go iás, onde ocor reu a ma i or
par te dos óbi tos, pelo me nos ou tras cem pes so as te ri-
am pas sa do mal e pro cu ra do cu i da dos mé di cos após
a uti li za ção do mes mo me di ca men to. O epi só dio, ain da
não bem es cla re ci do, pa re ce ter re sul ta do de uma sé -
rie de er ros inad mis sí ve is e de mons tra que mu i ta co i sa
pre ci sa ser mu da da em nos sa in dús tria far ma cêu ti ca
e, prin ci pal men te, em nos sa es tru tu ra de fis ca li za ção
da pro du ção e da co mer ci a li za ção de me di ca men tos.

Na tu ral men te, é pre ci so, até que as in ves ti ga-
ções che guem a ter mo e até que te nham os pro ces sos
ju di ciá ri os tran si ta do em jul ga do, que nos res guar de-
mos de fa zer acu sa ções ou de to mar como fa tos o que
ain da são in dí ci os, ou es pe cu la ções. Com essa de vi da
ca u te la, po de mos tra çar um ro te i ro bá si co da qui lo que, 
pelo que di vul gam os me i os de co mu ni ca ção, pa re ce
ha ver ocor ri do.

Encon tran do-se em di fi cul da des fi nan ce i ras, o
la bo ra tó rio Eni la Indús tria Qu í mi ca e Far ma cêu ti ca ha -
ve ria de i xa do de pa gar ao la bo ra tó rio ale mão Sach tle-
ben Che mie a úl ti ma par ti da de sul fa to de bá rio, re ce-
bi da em mar ço do ano pas sa do. À fal ta do in su mo para
seu pro du to, te ria bus ca do pro du zi-lo a par tir do car bo-
na to do mes mo me tal, com pos to quí mi co mu i to mais
ba ra to.

Cabe di zer que a fa bri ca ção do sul fa to de bá rio a
par tir do car bo na to é pos sí vel, mas não é qual quer la -
bo ra tó rio que é ca paz de fazê-lo com a ne ces sá ria ga -
ran tia de pu re za do pro du to. De fato, so men te qua tro
com pa nhi as no mun do, ne nhu ma das qua is no Bra sil,
es ta ri am ha bi li ta das para tan to. Sem a pu re za exi gi da
pe las nor mas in ter na ci o na is, o sul fa to de bá rio re tém
quan ti da des pe ri go sas do car bo na to ori gi nal. Se gun do
a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), as amos tras re-
co lhi das do lote de Ce lo bar, su pos ta men te ca u sa dor
das mor tes, con te ri am 14 por cen to de sais tó xi cos de
bá rio – a ma i or par te na for ma de car bo na to –, fra ção
mu i to su pe ri or à má xi ma per mi ti da, de 0,001 por cen to.

Car bo na to de bá rio, que se em pre ga, se gun do
fon tes da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, em se to res quí mi cos in -
dus tri a is di ver sos, como na fa bri ca ção de ra ti ci da, mas 
ja ma is na in dús tria far ma cêu ti ca.

O di re tor-pre si den te da Eni la, Sr. Már cio
d’Icarahy, afir mou que todo o pro du to da ten ta ti va frus -

tra da de pro du ção do sul fa to de bá rio te ria sido des car-
ta do, e a con ta mi na ção te ria ocor ri do por ne gli gên cia
do quí mi co res pon sá vel pelo la bo ra tó rio, Sr. Antô nio
Car los da Fon se ca, por não ha ver la va do ade qua da-
men te os apa re lhos após o ex pe ri men to.

O la u do do con tro le de qua li da de da pró pria em -
pre sa ha ve ria re pro va do o lote con ta mi na do que, as -
sim mes mo, te ria, afi nal, sido li be ra do para ven da, e di -
re ci o na do para oito Esta dos da Fe de ra ção, mais o Dis -
tri to Fe de ral. É des sa li be ra ção que está sen do acu sa-
do o quí mi co, Sr. Fon se ca.

A Agên cia de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa) in for-
ma que a fis ca li za ção de la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos é
de res pon sa bi li da de das agên ci as es ta du a is. Cons ta
que a úl ti ma ins pe ção por que pas sou o la bo ra tó rio
Eni la te ria ocor ri do em ja ne i ro de 2002, o que sig ni fi ca-
ria que es ta va ven ci da no fi nal de abril, quan do o fa tí di-
co lote saiu da fá bri ca.

Assim, seja lá o que te nha ocor ri do, qua is quer
que se jam as ou tras res pon sa bi li da des apu rá ve is, o
cer to é que hou ve fa lha da fis ca li za ção, que de i xou de
cum prir o seu re gu la men to. Já ha via de i xa do de cum -
pri-lo, quan do se per mi tiu que um la bo ra tó rio far ma-
cêu ti co ad qui ris se com pos to quí mi co cuja ma ni pu la-
ção lhe era ve da da. É mu i ta omis são, que ain da foi ma -
i or quan do de mo rou pelo me nos três dias – de 24 a 27
de maio – para agir, após a to ma da de co nhe ci men to
dos pri me i ros in dí ci os de que ha ve ria algo er ra do com
esse me di ca men to.

Na re vis ta IstoÉ Di nhe i ro des ta se ma na, po de-
mos ler de po i men to de au to ri da de da Anvi sa no qual
de cla ra que o Go ver no quer to le rân cia zero para ca sos
como esse do Ce lo bar. Com efe i to, é pre ci so apu rar a
fun do as res pon sa bi li da des de cada um dos téc ni cos
do la bo ra tó rio en vol vi do, bem como as de seus di ri gen-
tes.

O Có di go Pe nal, com toda a cer te za, pre vê as
pe nas a se rem apli ca das, con for me os cri mes pe los
qua is fo rem con de na dos.As fa mí li as das ví ti mas de ve-
rão ser in de ni za das, caso, como tudo in di ca que ocor -
re rá, a em pre sa e seus res pon sá ve is ve nham a ser
con de na dos a com pen sar em pe cú nia a per da que ca -
u sa ram dos en tes que ri dos des sas pes so as.

Não que o di nhe i ro com pen se es sas per das, é
cla ro, mas é o que a jus ti ça pode fa zer.

So bre tu do, po rém, é pre ci so evi tar ab so lu ta men-
te que epi só di os como esse se re pi tam, e essa pre ven-
ção so men te será efe ti va quan do a fis ca li za ção for per-
ma nen te e efi caz. Pen so que a prin ci pal li ção a se re ti-
rar des ta tris te his tó ria re si de pre ci sa men te nis to: é
pre ci so for ta le cer as agên ci as de vi gi lân cia sa ni tá ria
dos Esta dos, pro ven do-as de pes so al na quan ti da de e

15894 Qu in ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



na qua li da de ne ces sá ri as para o exer cí cio des sa fun -
ção es sen ci al, que é o cu i da do da sa ú de pú bli ca quan -
to à se gu ran ça do uso de me di ca men tos.

O que não se pode é per mi tir, por le niên cia ou in -
ca pa ci da de fis ca li za do ra, que em pre sá ri os mo vi dos
so men te pela co bi ça con ti nu em a atu ar em um se tor
di re ta men te li ga do à vida e à sa ú de do povo, como é o
da in dús tria far ma cêu ti ca.

Mu i to obri ga da.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem re gis tro

ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o 
Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão, está pro mo ven do,
du ran te os me ses de ju nho e ju lho, fó runs es ta du a is
com o ob je ti vo de de ba ter o Pla no Plu ri a nu al
2004-2007, mais co nhe ci do como PPA. Como se sabe, 
tra ta-se do pri me i ro pas so do cha ma do ci clo or ça men-
tá rio. O PPA de fi ne as pri o ri da des, os ob je ti vos e as
me tas da Admi nis tra ção para as des pe sas de ca pi tal e
ou tras dela de cor ren tes, bem como para os dis pên di os
re la ti vos aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da. O
pas so in ter me diá rio é a LDO, ou Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, que de fi ne pri o ri da des e me tas da Lei
Orça men tá ria, dis põe so bre a po lí ti ca de fo men to, que
é exer ci da pe los fun dos e ban cos pú bli cos, e mos tra
como com pa ti bi li zar to das es sas ques tões com a res -
pon sa bi li da de e o equi lí brio das con tas pú bli cas. Por
úl ti mo, a Lei Orça men tá ria Anu al, ou LOA, es pe ci fi ca e
de li mi ta as des pe sas e es ti ma as re ce i tas do exer cí cio.

Algu mas mu dan ças são bas tan te vi sí ve is, se
com pa rar mos a ação do Go ver no atu al em re la ção a
pe río dos an te ri o res. Em pri me i ro lu gar, está o res ga te
da ação pla ne ja da. O pla ne ja men to pú bli co tem sido
aco me ti do, nos úl ti mos tem pos, por uma es pé cie de
mi o pia, a po pu lar “vis ta cur ta”, sem qual quer pers pec-
ti va de mé dio e de lon go pra zo na di re ção dos in ves ti-
men tos pú bli cos de mais lon go al can ce. O ime di a tis mo
foi a mar ca da ação pú bli ca, nor mal men te a re bo que
dos fa tos, qua se sem pre aglu ti na da nos cha ma dos
“pa co tes”, cuja exis tên cia se re su miu, na ma i o ria das
ve zes, na sua for mu la ção e, prin ci pal men te, na pom pa
e na cir cuns tân cia de sua di vul ga ção.

Uma ou tra ques tão se re fe re à le gi ti mi da de do
pla ne ja men to. A de fi ni ção de ob je ti vos e das es tra té gi-
as para a sua exe cu ção não pode se cons ti tu ir em ati vi-
da de ex clu si va de ga bi ne te, sem a par ti ci pa ção da po -
pu la ção e sem a mo bi li za ção dos re cur sos la ten tes em 
ní vel lo cal. Essa é, tam bém, uma ou tra ca rac te rís ti ca
na for mu la ção das ações pla ne ja das pelo Go ver no
atu al: a pri o ri da de à par ti ci pa ção lo cal na de fi ni ção, na
exe cu ção e na ava li a ção de pro gra mas e de pro je tos.

O PPA em dis cus são en cam pa to das es sas
ques tões. Ele é a pri me i ra de ci são con cre ta para o res -
ga te do pla ne ja men to, no seu sen ti do mais am plo. Ele
será dis cu ti do, am pla men te, em to dos os Esta dos da
Fe de ra ção. Ele, con se qüen te men te, in cor po ra to das
as pre o cu pa ções lo ca is, já na fase de sua con cep ção.

Os es tu dos que de ram su por te ao Pla no Plu ri a-
nu al em vi gor (2000-2003) tam bém fo ram le va dos,
para apre sen ta ção pú bli ca, aos Esta dos. Mas, quem
par ti ci pou de tais even tos, a con vi te, é tes te mu nha de
que se tra tou de do cu men to pron to e aca ba do, ela bo-
ra do a pri o ri, e que as dis cus sões se trans for ma ram
em me ros acon te ci men tos for ma is, di vul ga dos em ver -
da de i ros “es pe tá cu los”, onde cada ator/apre sen ta dor
já ha via de co ra do, adre de men te, a sua “fala”, no sen ti-
do de atri bu ir-lhe uma pse u do le gi ti mi da de, para que se 
di vul gas sem de po is dis cur sos do tipo “ou vi mos am pla-
men te a po pu la ção”. Tal do cu men to foi con ce bi do, na
ver da de, por con sul to ria in ter na ci o nal, no ta da men te li -
ga da a in te res ses exó ge nos.

Não é à toa que as pro pos tas cons tan tes no PPA
2000-2003 fo ram apre sen ta das como um “port fó lio de
in ves ti men tos” ma cror re gi o na is, ori en tan do o cres ci-
men to eco nô mi co no sen ti do de aten der a de man das
ex ter nas. Era essa a con cep ção dos cha ma dos “ei xos
na ci o na is de de sen vol vi men to”: na ci o na is, para aten-
der a in te res ses exó ge nos. Para as re giões me nos de -
sen vol vi das e que, por tan to, não de têm po ten ci a is
para se en qua dra rem nos “ei xos”, fo ram in di ca das, no
má xi mo, “po lí ti cas com pen sa tó ri as”.

O PPA 2004-2007 pro põe in ver ter essa óti ca:
em pri me i ro lu gar, fala em de sen vol vi men to, e não
ape nas de cres ci men to. Pro cu ra in ter na li zar os fru tos
da pro du ção na ci o nal, pri o ri zan do o mer ca do in ter no.
As ações pri o ri tá ri as se rão de fi ni das no ní vel lo cal,
mas ob je ti van do abran ger cin co di men sões: a so ci-
al, a eco nô mi ca, a re gi o nal, a am bi en tal e a de mo-
crá ti ca.

A di men são so ci al en glo ba o aces so aos ser vi-
ços so ci a is (pre vi dên cia, sa ú de, edu ca ção, ca pa ci ta-
ção, trans por te co le ti vo, ha bi ta ção, sa ne a men to, se gu-
ran ça pú bli ca, cul tu ra, es por te e la zer), às ações re la ci-
o na das à ge ra ção de em pre go e ren da, bem como às
po pu la ções con si de ra das mais vul ne rá ve is (Fome
Zero, Bol sa Esco la e Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til,
por exem plo).

A di men são eco nô mi ca bus ca o cres ci men to
es tá vel da ren da e a am pli a ção do em pre go, o equi lí-
brio ma cro e co nô mi co, o cres ci men to eco nô mi co com
dis tri bu i ção de ren da e o for ta le ci men to da in fra-es tru-
tu ra (in ves ti men to e mo der ni za ção dos se to res de
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trans por te, ener gia, te le co mu ni ca ções, sa ne a men to e
re cur sos hí dri cos)

A di men são re gi o nal pro põe a in te gra ção com -
pe ti ti va do ter ri tó rio na ci o nal, o de sen vol vi men to so li-
dá rio en tre as di ver sas re giões do País e po lí ti cas di fe-
ren ci a das de em pre go e ren da para as áre as con si de-
ra das mais frá ge is, por meio de ações es tru tu ran tes.

A di men são am bi en tal visa a pre ser va ção, a re -
cu pe ra ção e a con ser va ção dos re cur sos na tu ra is e a
de fi ni ção de cri té ri os so ci o am bi en ta is para as po lí ti cas
pú bli cas e de in cen ti vos à par ti ci pa ção da so ci e da de
na pre o cu pa ção com a ques tão am bi en tal.

A di men são de mo crá ti ca ob je ti va o for ta le ci-
men to da ci da da nia e a ga ran tia dos di re i tos hu ma nos,
o tra ta men to pri o ri tá rio à se gu ran ça pú bli ca, o com ba-
te ao au to ri ta ris mo, à de si gual da de e ao cli en te lis mo, o 
pla ne ja men to par ti ci pa ti vo e ges tão pú bli ca vol ta da
para o ci da dão.

Essa pode ser, de fato, a gran de mu dan ça de en -
fo que do pla ne ja men to, a par tir do novo PPA: o ci da-
dão bra si le i ro em to das as duas di men sões. Na au sên-
cia (ou na mi o pia) do pla ne ja men to na ci o nal, que mar -
cou a atu a ção pú bli ca nos úl ti mos anos, cada seg men-
to ins ti tu ci o na li za do pas sou a “pla ne jar”, se pa ra da-
men te, o seu pró prio se tor (sa ú de, edu ca ção, sa ne a-
men to, agri cul tu ra, in dús tria, etc.). Per deu-se, en tão, a
no ção do todo, da ló gi ca. Cri a ram-se, daí, de ter mi na-
dos ad je ti vos para “dar um ar” de to ta li da de, de com -
pre en são, de “ho ri zon ta li da de”, como de sen vol vi men-
to sus ten tá vel, es tra té gi co, en tre ou tros. Cada ins ti tu i-
ção pú bli ca pas sou a pla ne jar e a ne go ci ar re cur sos,
como se a sua ação fos se a úni ca, in de pen den te (ou
con cor ren te) das de ma is e o ci da dão pas sou a ser tra -
ta do como ca ren te ou “pú bli co-alvo” (ca ren te de edu-
ca ção para o Mi nis té rio da Edu ca ção, ca ren te de sa ú-
de para o Mi nis té rio da Sa ú de, ca ren te de ter ra para o
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, e as sim por di -
an te).

Mais do que isso, a ver da de i ra “de mo ni za ção” do
Esta do re le gou ao mer ca do o pa pel de fi ni dor de pri o ri-
da des, di re ta men te, ou de for ma in di re ta, na pres são
so bre o que res tou de um Esta do des mon ta do e in de-
fe so. Cou be, en tão, ao mer ca do, a de ci são de in ven tar
o novo. E, para ele, o novo é o lu cro ma i or, não ne ces-
sa ri a men te o bem so ci al, como se ria o pa pel do Esta -
do. Por tan to, res ga tar o pla ne ja men to sig ni fi ca, ne ces-
sa ri a men te, re mon tar o Esta do. O pla ne ja men to em bu-
te ele men tos nor ma ti vos, o que deve ser. E, es ses ele -
men tos nor ma ti vos se mol dam por com po nen tes ide o-
ló gi cos. Se a po pu la ção bra si le i ra exi giu mu dan ças,
por in ter mé dio das ur nas, é por que está in sa tis fe i ta

com o “ve lho”. Então, o pla ne ja men to tem que in cor po-
rar ne ces sa ri a men te o “novo”. Não há, por tan to, como
se tra çar uma li ne a ri da de a par tir do “ve lho”. Há que se
cons tru ir o “novo”. Não se rão ne ces sá ri os no vos e exa -
us ti vos di ag nós ti cos. A re a li da de bra si le i ra já é co nhe-
ci da o su fi ci en te. Mes mo as sim, esse co nhe ci men to, à
me di da que é fru to, qua se que ex clu si vo, do tra ba lho
de ga bi ne tes, car re ga o ví cio da não mu dan ça, da ma -
nu ten ção do sta tus quo. É por isso que, essa mes ma
re a li da de, já co nhe ci da, tem que ser vis ta hoje “com
ou tros olhos”.

A de fi ni ção de ob je ti vos, me tas e es tra té gi as
tam bém em bu tem ba lan ços de po der (quem os de fi ne
e para quem?). Aí se re for ça a par ti ci pa ção da so ci e-
da de na de fi ni ção des tas im por tan tes eta pas do pla ne-
ja men to. O lo cal não se co lo ca para es ca mo te ar o pla -
ne ja men to na ci o nal, mas para tor ná-lo, efe ti va men te,
le gí ti mo, viá vel, efe ti vo, efi ci en te e efi caz. Ao en vol ver a 
po pu la ção na de fi ni ção de to das as suas eta pas, o pla -
ne ja men to na ci o nal pas sa a ser uma sín te se das de-
man das da po pu la ção e não um mero re ce i tuá rio de
cima para ba i xo. O or ça men to é, na prá ti ca, a ma te ri a li-
za ção do pla ne ja men to. A dis tân cia en tre dis cur so e
prá ti ca pode ser ex pres sa no or ça men to. A de fi ni ção e
o con tro le das pri o ri da des pú bli cas se exer cem, es sen-
ci al men te, por meio das con tas pú bli cas. Acom pa nhar
as ro tas do di nhe i ro pú bli co, de onde vem e para onde
vai, quem fi nan cia e quem dele se apro pria, é ve ri fi car
as re a is pri o ri da des de go ver no. A de fi ni ção, a pla ni fi-
ca ção e a exe cu ção da ação do Esta do po dem ser ob -
je to de es tu dos a par tir das leis or ça men tá ri as.

Os or ça men tos são leis de me i os pe los qua is se
ex pres sam di re i tos in di vi du a is e so ci a is. Se a sa ú de é
uni ver sal, se a edu ca ção é di re i to de to dos, as sim
como a se gu ran ça, se há uma po lí ti ca agrí co la, se há
po lí ti cas ati vas de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci-
al etc., en tão, as leis or ça men tá ri as de ve rão apre sen-
tar do ta ções su fi ci en tes para ma te ri a li zar es ses e ou -
tros di re i tos. O or ça men to pú bli co re pre sen ta a uni da-
de en tre o pro gra ma de go ver no e a sua ação con cre ta.
Boa par te do que “vai sair do pa pel” vira re a li da de por
meio dos or ça men tos pú bli cos. As mu dan ças exi gi das
pe las ur nas e a re ver são das pri o ri da des ne ces si tam
de uma ma te ri a li da de que tam bém pas sa pelo or ça-
men to. Daí, o ta ma nho do de sa fio do par la men to, ao
vo tar a lei or ça men tá ria, ao de fi nir as pri o ri da des da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, ao pla ni fi car, no pla no
plu ri a nu al de in ves ti men tos, as in ver sões e as ações
de lon go pra zo e ao con tri bu ir para a exe cu ção do cha -
ma do Pro gra ma de Go ver no, que nada mais é do que
uma exi gên cia trans mi ti da pe las ur nas.
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Du ran te os anos 90, os go ver nos bra si le i ros agi -
ram com a úni ca di re triz de as se gu rar con di ções ma -
cro e co nô mi cas para que, por si só, o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al fos se vi a bi li za do pela ação es pon-
tâ nea das for ças do mer ca do. Essa vi são se de mons-
trou in su fi ci en te. Além de as se gu rar o de se ja do con tro-
le so bre a in fla ção, o Esta do pre ci sa agir para as se gu-
rar os re sul ta dos exi gi dos pela so ci e da de. E são as leis 
or ça men tá ri as o pal co pri vi le gi a do de ex pres são das
ações dos go ver nos. E, é pa pel do Con gres so bus car e 
cons tru ir uma nova re a li da de, o que não é uma ta re fa
das mais fá ce is, pois tra ta-se de uma com ple xa con tra-
di ção en tre von ta de e pos si bi li da de. As di ver gên ci as
de opi niões so bre as me di das e po lí ti cas pú bli cas ca -
pa zes de ex pri mir e cons tru ir um novo país são fun da-
men ta is. O novo é algo, por es sên cia, ain da des co nhe-
ci do, pre ci sa ser fun da men ta do, pre ci sa rom per com
as amar ras que sus ten tam o ve lho. O Con gres so é um
es pa ço im por tan te para a re a li za ção des sa sín te se.
Para cá eflu em di fe ren tes de man das, va ri a dos in te res-
ses. Aqui de vem ser exer ci das a dis cus são, a pon de ra-
ção, as de fi ni ções que irão con tri bu ir para que o Go ver-
no pos sa cum prir o seu pro gra ma. Aqui deve ser aglu ti-
na da a von ta de he ge mô ni ca, que pode ser per ce bi da a 
par tir da so ci e da de or ga ni za da, como tam bém a que
pode ser ex tra í da da que les se to res so ci a is que nun ca
ti ve ram a pos si bi li da de de ex pres sar os seus in te res-
ses.

As dis cus sões so bre o PPA 2004-2007 já lan çam
lu zes de mu dan ças de ori en ta ção na Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, na Lei Orça men tá ria Anu al e, prin ci-
pal men te, no pro ces so mais am plo de pla ne ja men to,
res ga ta do pelo atu al Go ver no. Cabe ao Con gres so Na -
ci o nal, como es pe lho da Na ção e pal co pri vi le gi a do e
le gí ti mo, por es pe lhar a rica di ver si da de do País, con -
tri bu ir na tra du ção da von ta de po pu lar ex pres sa nas
ur nas.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem re gis-

tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a eco no mia bra si le i ra ne ces si ta, ur gen te men te, in -
gres sar na rota de cres ci men to ace le ra do, a fim de po -
der ge rar os em pre gos ne ces sá ri os para ga ran tir um
fu tu ro pro mis sor aos nos sos jo vens.

Para que a ge ra ção de em pre gos seja efe ti va-
men te a pri o ri da de nú me ro UM da eco no mia bra si le i-
ra, pre ci sa mos es ti mu lar nos sas em pre sas a re a li za-
rem os in ves ti men tos ne ces sá ri os para as su mir um
novo pa ta mar de cres ci men to eco nô mi co.

Na tu ral men te, com o atu al ní vel de ta xas de ju -
ros, é pra ti ca men te im pos sí vel fi nan ci ar o de sen vol vi-

men to de nos sas em pre sas de for ma sa u dá vel e sus -
ten ta da.

Para que nos sas em pre sas te nham con di ções
de cres cer, in ves tir, au men tar a ca pa ci da de de pro du-
ção, ele var os ní ve is de efi ciên cia e pro du ti vi da de, pre -
ci sa mos, an tes de tudo, cu i dar do fi nan ci a men to ade -
qua do das ati vi da des pro du ti vas e ge ra do ras de pos -
tos de tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a eco no-
mia bra si le i ra atra ves sa um pe río do de mu i tas di fi cul-
da des, prin ci pal men te em de cor rên cia do re du zi do
cres ci men to do PIB e do ele va do ní vel de de sem pre go.

Ao mes mo tem po, di ver sos se to res eco nô mi cos
es tão sem con di ções de au men tar a pro du ção, pois já
es tão uti li zan do qua se toda a ca pa ci da de ins ta la da.

Cer ta men te, a ma ne i ra mais sa u dá vel de en fren-
tar mos esse pro ble ma e, de cer ta for ma, rom per mos o
atu al cír cu lo vi ci o so das ta xas de ju ros ele va das, se ria
o de sen vol vi men to do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

Para que a eco no mia bra si le i ra pos sa tor nar-se
mais de sen vol vi da e mais com pe ti ti va, o Insti tu to Bra -
si le i ro de Mer ca do de Ca pi ta is (IBMEC) vem re a li zan-
do um tra ba lho me ri tó rio, des ta can do-se uma sé rie de
pu bli ca ções que ob je ti vam di na mi zar e aper fe i ço ar o
mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro.

A eco no mia bra si le i ra já atin giu um ní vel em que
não mais pode pres cin dir de um mer ca do de ca pi ta is
mo der no e ra ci o nal, ca paz de for ne cer os re cur sos ne -
ces sá ri os para o cres ci men to sus ten ta do.

Sa be mos que são mu i tos os obs tá cu los a se rem
en fren ta dos para o de sen vol vi men to do nos so mer ca-
do de ca pi ta is, pois a gran de ma i o ria das em pre sas
na ci o na is não tem aces so a essa al ter na ti va de fi nan-
ci a men to de pro je tos, que tem be ne fi ci a do mu i to mais
os gran des gru pos eco nô mi cos.

Cer ta men te, exis te a ne ces si da de ur gen te de de -
mo cra ti za ção do nos so mer ca do de ca pi ta is, tan to com 
a ven da pul ve ri za da de ações para a po pu la ção, quan -
to com o re for ço de me ca nis mos como os fun dos de
pen são, que po de rão con tri bu ir cada vez mais para a
vi ta li za ção e aper fe i ço a men to des se mer ca do.

De se jo res sal tar a im por tân cia do tra ba lho de no-
mi na do So lu ções para o de sen vol vi men to do mer -
ca do de ca pi ta is bra si le i ro, co or de na do e re di gi do
pelo pro fes sor Car los Anto nio Roc ca, com o pa tro cí nio
do Insti tu to Bra si le i ro de Mer ca do de Ca pi ta is
(IBMEC).

Na apre sen ta ção des se tra ba lho, o eco no mis ta e 
ex-Mi nis tro do Pla ne ja men to João Pa u lo dos Reis Vel -
lo so afir ma: “É per fe i ta men te ilu só rio pre ten der cons -
tru ir uma im por tan te eco no mia sem um im por tan te
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mer ca do de ca pi ta is. Essa deve ser uma pri o ri da de bá -
si ca para o go ver no.”

O pro fes sor Car los Anto nio Roc ca re a li za um di -
ag nós ti co ob je ti vo do mer ca do de ca pi ta is bra si le i ro,
tra ta de ini ci a ti vas re cen tes para seu aper fe i ço a men to
e apre sen ta um con jun to de pro pos tas e su ges tões
para o aper fe i ço a men to des se mer ca do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re co men-
da mos às au to ri da des eco nô mi cas con si de rar as pro -
pos tas e su ges tões con ti das no es tu do So lu ções para 
o de sen vol vi men to do mer ca do de ca pi ta is bra si le-
i ro, das qua is des ta ca mos: a re du ção das ta xas de ju -
ros e sua ma nu ten ção nos ní ve is apro xi ma dos das ta -
xas pra ti ca das in ter na ci o nal men te, con so li da ção do
equi lí brio ma cro e co nô mi co e cri a ção das con di ções
ins ti tu ci o na is para sua ma nu ten ção no lon go pra zo.

Não te mos dú vi da de que a eco no mia bra si le i ra
es ta ria hoje numa si tu a ção eco nô mi ca mu i to mais fa-
vo rá vel, se já dis pu sés se mos de um mer ca do de ca pi-
ta is mo der no, ra ci o nal, efi ci en te, ca paz de pro ver a ne -
ces si da de de fi nan ci a men to de ca pi tal pro du ti vo para
nos sas em pre sas.

Não po de mos di zer que a atu al dis cus são ina ca-
ba da so bre ju ros seja su pér flua, mas a exis tên cia de
uma al ter na ti va ade qua da de fi nan ci a men to de nos sas
em pre sas, via mer ca do de ca pi ta is, cer ta men te con tri-
bu i rá para re du zir esse pro ble ma, até mes mo pelo li vre
jogo das for ças con cor ren ci a is de mer ca do.

Qu e ro aqui pa ra be ni zar o pro fes sor Car los Anto -
nio Roc ca pelo ex ce len te tra ba lho re a li za do, as sim
como a equi pe do Insti tu to Bra si le i ro de Mer ca do de
Ca pi ta is (IBMEC), na pes soa do ex-mi nis tro João Pa u-
lo dos Reis Vel lo so, pre si den te do Con se lho do
IBMEC.

Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem re gis-

tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ao fa zer um re gis tro so bre uma das mais im por-
tan tes fes tas do ca len dá rio tu rís ti co ca ta ri nen se, a
Fes ta Na ci o nal do Pi nhão, que ro, des ta tri bu na, di ri gir
um es pe ci al con vi te aos meus co le gas Se na do res e
aos fun ci o ná ri os des ta Casa, além das au to ri da des
dos de ma is Po de res, para que com pa re çam ao even to
e cons ta tem de per to a gran de za e a pu jan ça da nos sa
ser ra ca ta ri nen se.

A 15ª Fes ta Na ci o nal do Pi nhão, que ocor re em
La ges, de 13 a 22 de ju nho, é a ma i or fes ta gas tro nô-
mi ca e cul tu ral de San ta Ca ta ri na, co lo can do em evi -
dên cia a co mi da tí pi ca à base de pi nhão, os fes ti va is
de mú si ca na ti vis ta, o tra di ci o na lis mo e a ori gem de
um povo que tem sua his tó ria nas ra í zes cam pe i ras.

Com um in ves ti men to ma i or do que o de 2002, a
Co mis são da 15ª Fes ta Na ci o nal do Pi nhão es co lheu
sete atra ções na ci o na is que se rão o car ro-che fe do
even to des te ano: Ci da de Ne gra, KLB, Pa dre Antô nio
Ma ria, Zezé di Ca mar go e Lu ci a no, Raça Ne gra, CPM
22 e Pa ra la mas do Su ces so de vem atra ir mais de 300
mil pes so as nos 10 dias do even to. A con tra ta ção dos
shows foi fe i ta em fun ção da pes qui sa de opi nião pú -
bli ca re a li za da pela pre fe i tu ra, em con so nân cia com a
agen da dos ar tis tas e o cus to de cada apre sen ta ção.

No Pal co Alter na ti vo, 32 ban das vão ga ran tir a di -
ver são do pú bli co. Onze de las, ban das de ga ra gem, fo -
ram es co lhi das pela Co mis são Cen tral Orga ni za do ra
por meio de um fes ti val re a li za do de 20 a 22 de mar ço,
no Te a tro Mu ni ci pal Ma ra jo a ra. Entre os rit mos es ta rão
pre sen tes o rock, pop, axé, pa go de e MPB. 

A Fes ta Na ci o nal do Pi nhão teve iní cio em 1973.
Ela nas ceu tí mi da se com pa ra da com suas pro por ções
dos dias atu a is. Seu es pa ço fí si co era o Cal ça dão da
Pra ça João Cos ta, onde fo ram mon ta das ca sas de
cos ta ne i ras que ser vi am pi nhão co zi do. No mes mo lo -
cal, foi mon ta do um ta bla do para apre sen ta ções na ti-
vis tas, ba i les e do min gue i ras. A di ver são na épo ca
eram tro vas, ga i te i ros e de ma is atra ções mu si ca is –
tudo re ga do a chi mar rão e a pi nhão.

O que era ape nas uma ma ni fes ta ção da cul tu ra
la ge a na cres ceu e, em 1989, teve sua pri me i ra edi ção
na ci o nal, trans for man do-se em cur to es pa ço de tem po
em uma das ma i o res e mais ani ma das fes tas do país.

Hoje a Fes ta Na ci o nal do Pi nhão mo vi men ta todo 
o se tor eco nô mi co da Ser ra Ca ta ri nen se. Du ran te os
me ses que an te ce dem o even to, a Co mis são Cen tral
Orga ni za do ra, jun ta men te com a co mu ni da de, se pre -
pa ra e tra ba lha mu i to para que nos dez dias de fes ta os 
par ti ci pan tes e vi si tan tes apro ve i tem ao má xi mo as di -
ver sas atra ções tu rís ti cas, cul tu ra is, gas tro nô mi cas e
cam pe i ras da Ser ra.

A Gra lha Azul, um pás sa ro que se ali men ta da
se men te da ara u cá ria an gus ti fó lia (pi nhe i ro bra si le i ro),
da mes ma for ma como fa zem ou tras es pé ci es da fa u-
na re gi o nal, cos tu ma ar ma ze nar o pi nhão em to cas de
tatu ou en ter ran do su per fi ci al men te a se men te em lo -
ca is er mos dos cam pos, dis se mi nan do des sa for ma o
pi nhe i ro bra si le i ro. A es co lha da gra lha azul como um
dos sím bo los da Fes ta do Pi nhão, deve-se ao fato de a
ave ser a gran de res pon sá vel pela re pro du ção da ara -
u cá ria.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, a ci da de de La ges, na
ser ra ca ta ri nen se, es pe ra an si o sa a vi si ta de tu ris tas
de todo o País, em ju nho, para pres ti gi ar a ma i or fes ta
cul tu ral e gas tro nô mi ca do Esta do. O ar ge la do e as
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ba i xas tem pe ra tu ras são com pen sa dos pelo ca lor hu -
ma no do la ge a no

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, tra tar de um se gun do as sun to.

Ocu po esta tri bu na para co men tar ar ti go pu bli ca-
do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 17 de ju nho
do cor ren te, in ti tu la do “Lula e a CUT”. 

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do Fe de ral, tra ta da in fluên cia do Pre si den te Lula
na ele i ção de Luiz Ma ri nho para a pre si dên cia da CUT.

A ma té ria é de ex tre ma atu a li da de, é opor tu na e
ser ve, in clu si ve, de aler ta para que a CUT não tra ia
seu pas sa do de luta. 

De se jo ain da, Sr. Pre si den te, co men tar o ar ti go
in ti tu la do “O diá lo go con ve ni en te”, de au to ria da co lu-

nis ta Dora Kra mer, pu bli ca do no Jor nal do Bra sil,
edi ção de 17 de ju nho do cor ren te ano.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do Fe de ral, des ta ca que a tão di vul ga da dis po si-
ção do Pla nal to ao diá lo go não se con cre ti za na re a li-
da de, ge ran do uma enor me di fi cul da de para se es ta-
be le cer um ca nal de co mu ni ca ção com o Go ver no.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN 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. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem re-
gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a re for ma tri bu tá ria está na pa u ta do Con gres so.
Tal vez não seja a re for ma ide al, am pla e abran gen te
que gos ta ría mos. Pos si vel men te, ain da não é des ta
vez que che ga re mos a uma si tu a ção em que to dos
pos sam pa gar me nos tri bu tos por que to dos, sem ex ce-
ção, se rão ta xa dos por re gras jus tas, ao mes mo tem po
em que o Po der Pú bli co terá os re cur sos de que ne-
ces si ta para pro mo ver o bem co mum e a jus ti ça so ci al.

Mas a re for ma pro pos ta pelo Go ver no en se ja rá
uma boa opor tu ni da de para que se jam exa mi na das

ques tões re le van tes, para que se pos sam afe rir as di fi-
cul da des, as in jus ti ças, as dis tor ções – que são mu i-
tas, prin ci pal men te no âm bi to das pes so as ju rí di cas e
das em pre sas. Entre es ses de se qui lí bri os, des ta ca-se,
Sr. Pre si den te, o fato es pan to so de que o se tor fi nan-
ce i ro, os ban cos, é não só um dos mais lu cra ti vos, se
não o mais lu cra ti vo, mas tam bém, si mul ta ne a men te,
um dos se to res dos que me nos paga im pos to, se não o 
que me nos paga im pos to.

É essa uma de for ma ção cada vez mais no ta da,
co men ta da, es tu da da. É pre ci so, em nome do bom
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sen so, da ló gi ca, da jus ti ça, que ela seja ur gen te men te
sa na da.

Há cer ca de qua tro anos, o Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral de en tão, Eve rar do Ma ci el, efi ci en tís si mo ar re-
ca da dor de im pos tos, re co nhe ceu pu bli ca men te as fa -
lhas e as de si gual da des da pre sen te es tru tu ra tri bu tá-
ria fe de ral, prin ci pal men te a ques tão da ex ces si va-
men te es tre i ta base de in ci dên cia tri bu tá ria. Isto é: há
mu i tos de i xan do de pa gar im pos tos, e os pou cos que
pa gam têm de pa gar mu i to.

Na que la oca sião, foi re ve la do que há ren di-
men tos de pes so as fí si cas e ju rí di cas, no to tal de
825 bi lhões de re a is, que es ca pam à tri bu ta ção.
Essa es ti ma ti va ba se ou-se no mo vi men to das con-
tas cor ren tes ban cá ri as su je i to à CPMF. É mu i to di -
nhe i ro es ca pan do do fis co pe los ra los da so ne ga ção
e da eli são – so ne ga ção ile gal; eli são, apro ve i tan do
bre chas le ga is.

Assim, no ano-base de 1998, dos 100 ma i o-
res pa ga do res de CPMF, 40 ja ma is ha vi am se quer
fe i to de cla ra ção de Impos to de Ren da. E, pas mem,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dos 66 ma i-
o res ban cos, 28 não ti ve ram de pa gar Impos to de
Ren da!

Cla ro, além do Impos to de Ren da, há ou tros tri -
bu tos, como a Co fins e a Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do (CSLL). Mas vá ri os es tu dos apon tam
para o fato de que tam bém em ou tros tri bu tos, que
não o Impos to de Ren da de Pes soa Ju rí di ca, go zam
os ban cos de van ta gem es pe ci al, em to tal con tra di-
ção com os lu cros ex cep ci o na is que eles vêm au fe rin-
do nos anos re cen tes.

Os ga nhos do se tor fi nan ce i ro são gi gan tes cos.
Os ju ros bá si cos da eco no mia, a mu i to fa la da taxa
SELIC, têm sido mu i to al tos, nos úl ti mos anos, e con -
ti nu am al tos. Mas, no va lor de 26,5%, a taxa SELIC é
até pe que na se com pa ra da com os ju ros es cor chan-
tes para o con su mi dor no cre diá rio da loja ou para o
em pre sá rio, na agên cia ban cá ria. E isso sem fa lar no
che que es pe ci al ou no car tão de cré di to. Entre a taxa
SELIC e os ju ros ab sur da men te al tos da eco no mia
real do dia-a-dia, está o spre ad dos ban cos, o naco
que com eles fi cam, a par te do leão, uma ca i xa pre ta
di fí cil de vi su a li zar e de con tro lar.

Só como exem plo te mos o se guin te: os ju ros
para em prés ti mo ban cá rio pes so al, bem mais ba i xo
que os do che que es pe ci al, fo ram, em mé dia, em
base anu al, de 102%, no mês de abril. Nos ju ros co -

bra dos das em pre sas, a si tu a ção não di fe re, o spre-
ad ocu pa um es pa ço abu si vo: os ju ros mé di os anu -
a is, no mês de abril, fo ram de 39%, com 15,3% de
spre ad! E os ban cos não fa zem tan ta ques tão de
em pres tar. Eles vi vem mu i to bem do que ga nham
com os tí tu los do Go ver no, com a dí vi da pú bli ca.
Cer ca de 50% de seus lu cros vêm dos tí tu los da dí -
vi da pú bli ca. E o mon tan te de cré di tos dis po ni bi li za-
dos pe los ban cos no Bra sil to ta li zam ape nas 23,3%
do PIB, um dos me no res, mais pí fi os ín di ces em
todo o mun do.

Ago ra, adi ci o ne-se a isso o fato de os ban cos
pa ga rem me nos im pos tos que ou tros se to res, e
tem-se o ta ma nho da in jus ti ça, da dis tor ção.

A ori gem da atu al van ta gem tri bu tá ria de que
vêm go zan do os ban cos está na Lei 9.249, de 1995,
que ex tin guiu a cor re ção mo ne tá ria das de mons tra-
ções con tá be is das em pre sas, in tro du zin do o con ce i-
to dos ju ros so bre o ca pi tal pró prio. Foi uma mu dan ça
im por tan te, que re fle tia o fim da in fla ção ga lo pan te,
mas uma al te ra ção que aca bou pro vo can do efe i tos
mu i to di fe ren tes nos di ver sos se to res da eco no mia.
Alguns se to res fo ram pre ju di ca dos; ou tros, be ne fi ci a-
dos.

A pu bli ca ção Tri bu ta ção em Re vis ta, em seu
nú me ro de abril/ju nho de 2002, con tém a res pe i to
um ar ti go mu i to es cla re ce dor, de au to ria do au di-
tor-fis cal da Re ce i ta Fe de ral Ro dol fo Cas tro Sou za
Fi lho. To man do o per fil mé dio do gran de ban co bra -
si le i ro, e com base em cál cu los para o pe río do de
1996 a 2000, apli ca dos ao Impos to de Ren da e à
CSLL, ele de mons trou que, nos anos re cen tes, os
ban cos pas sa ram a de ver a me ta de dos tri bu tos
que de ve ri am, obe de ci das as re gras an te ri o res a
1996.

Isto é, a po lí ti ca eco nô mi ca dos úl ti mos anos, de 
ju ros al tos, fa vo re ce o in cha ço dos lu cros dos ban cos,
e a atu al le gis la ção tri bu tá ria lhes ga ran te que pa-
guem me nos im pos tos que ou tros se to res da eco no-
mia.

Há três for mas bá si cas de um ban co ga nhar di -
nhe i ro: pri me i ra, via ta xas co bra das pe los ser vi ços
pres ta dos; se gun da, pe las ope ra ções de cré di to, fun -
ção pre cí pua dos ban cos; ter ce i ra, por meio das ope -
ra ções de te sou ra ria, como com pra e ro la gem de tí tu-
los pú bli cos. Du ran te o ci clo da in fla ção ga lo pan te, do
iní cio da dé ca da de oi ten ta até 1995, os ban cos acu -
mu la ram re sul ta dos fa bu lo sos. Com a in fla ção ba i-
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xan do a ní ve is ci vi li za dos, os ban cos con ti nu a ram a
exi bir re sul ta dos in ve já ve is.

No pe río do in fla ci o ná rio, nem eram co bra das
ta xas de ser vi ço, pois a in fla ção era fon te ge ne ro sa
de ga nhos para os ban cos. Ba i xa da a in fla ção, vi e-
ram a co bran ça de ta xas de ser vi ço, a be nes se dos
ju ros pa gos pe los tí tu los pú bli cos e os es can da lo-
sos spre ads im pos tos pe los ban cos a seus cli en-
tes. Co ro an do esse fes ti val de bo nan ça para o se tor
fi nan ce i ro, a le gis la ção lhes per mi te re co lher me-
nos tri bu tos.

Sr. Pre si den te, os pri vi lé gi os de que go zam
os ban cos te rão de ser exa mi na dos em qual quer
re for ma tri bu tá ria que se dê ao res pe i to. O se tor
pro du ti vo da eco no mia não pode con ti nu ar a sus -
ten tar es sas ver da de i ras san gues su gas que es tão
a to lher e a de bi li tar a vi ta li da de da eco no mia bra -
si le i ra.

Esta Casa, bre ve men te, pre ci sa rá en fren tar
esse tema com um de ci di do âni mo re for mis ta. Espe ro
que o Se na do pos sa con tri bu ir para que seja cor ri gi da
essa in to le rá vel in jus ti ça.

Mu i to obri ga do.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem re -
gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o povo bra si le i ro é sa be dor que o pro je to de 
re for ma da Pre vi dên cia já está em ple no cur so no
Con gres so Na ci o nal e que as ex pec ta ti vas são de
que seja apro va do, com rolo com pres sor da base go -
ver nis ta.

A ta xa ção dos ina ti vos, pon to que vem me re cen-
do os pro tes tos mais no tó ri os, atin gi rá cer ca de
330.000 ina ti vos do ser vi ço pú bli co fe de ral e cer ca de
600.000 apo sen ta dos e pen si o nis tas dos es ta dos. Por
cer to que é pou ca gen te, quan do se con si de ra que há
19 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas do INSS
que não se rão afe ta dos pela ta xa ção.

Ana li san do a pre sen te re for ma na ques tão de
fun do, logo po de mos en ten der que a ta xa ção dos ina ti-
vos é a úni ca me di da que, de ca rá ter ime di a to, fará
com que os co fres dos Esta dos e da União re ce bam di -
nhe i ro, en quan to as de ma is mu dan ças só sur ti rão o
efe i to es pe ra do a lon go pra zo.

A re vis ta Veja, edi ção 1.087, des ta se ma na, nas 
pá gi nas 42 a 45, traz no tí ci as da pas se a ta dos ser vi-
do res ocor ri da na se ma na pas sa da e, nes ta re por ta-
gem, co lo ca em des ta que o im pac to da ta xa ção dos
ina ti vos com re per cus são dis tin ta nas ca i xas es ta du a-

is, des ta can do que qua se to dos os Esta dos ga nham
com a mu dan ça e que o Ama pá é o que mais per de re -
ce i ta com essa ta xa ção. Não po de mos per mi tir que o
fu tu ro do Esta do do Ama pá fi que com pro me ti do com
as per das que vêm ocor ren do des de a sua cri a ção em
1988, ora, com 38% do seu ter ri tó rio em fa vor da
União, com o sur gi men to do Par que Mon ta nhas do Tu-
mu cu ma que, com o fim dos sub sí di os por ter de i xa do
de ser Ter ri tó rio Fe de ral, e ago ra com uma emi nen te
re du ção de re ce i ta em face da ta xa ção dos ina ti vos.

Os ser vi do res no fun do têm ra zão quan do pro-
tes tam, pois, no uni ver so pre vi den ciá rio, cons ti tu em
uma pe que na mi no ria, a qual é e sem pre será in dis-
pen sá vel para o fun ci o na men to da má qui na dos en tes
fe de ra dos.

Não ace i to a idéia de que a fa lên cia da pre vi dên-
cia do Bra sil é cul pa dos ina ti vos e mi li ta res, pois te mos
co nhe ci men to de que há uma lis ta de mais de 2.000
de ve do res da Pre vi dên cia, in clu in do Órgãos do pró prio
go ver no, e que o to tal apro xi ma do da dí vi da é de 13,9
bi lhões.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos
ace i tar que o ser vi dor pú bli co seja um pri vi le gi a do e
res pon sá vel pelo rom bo da Pre vi dên cia e, por isso,
de ve rá ser pu ni do com a per da da apo sen ta do ria in te-
gral – isto é, com a re du ção nas pen sões para 70% do 
va lor do sa lá rio na ati va – , com a ta xa ção em seus
pro ven tos, com au men to de ida de mí ni ma de 48 anos
para 55 anos (mu lhe res), e de 53 anos para 60 anos
(ho mens).

Te mos o de ver de di zer que os ser vi do res sem -
pre con tri bu í ram para o INSS e que essa con tri bu i ção
é de 12% so bre o sa lá rio bru to, en quan to um tra ba lha-
dor da ini ci a ti va pri va da con tri bui com, no má xi mo,
R$170,00, in de pen den te men te do sa lá rio re ce bi do, e
mais: de ve mos lem brar que os ser vi do res pú bli cos não 
têm FGTS.

Nada de di zer que a Pre vi dên cia é de fi ci tá ria,
pois o go ver no é o fiel de po si tá rio dos va lo res que de -
ve ri am exis tir nos co fres em fa vor da mes ma e ex pli-
car como se deu a cons tru ção des ta ci da de, da pon te
Rio-Ni te rói, da Trans-ama zô ni ca, hoje aban do na da,
da cons tru ção das usi nas atô mi cas de Angra dos
Reis, e ou tras obras. Sen do as sim, con vi do os bra si le-
i ros que hoje de têm o man da to ou tor ga do pelo povo a 
re fle tir so bre es sas ques tões, e que não ve nham a sa -
cri fi car os que pas sa ram a vida toda em sa cri fí cio ser -
vin do em prol do bem pú bli co.

Mu i to obri ga do.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re gis-
tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, de se jar vi o len ta men te uma co i sa, é tor nar-se cego 
para o de ma is. (De mó cri to, Frag men to 72)

Tal vez as pa la vras de De mó cri to nos aju dem a
com pre en der a frus tra ção dos que hoje es tão no Go-
ver no e se vêem obri ga dos a mu dar a prá ti ca e o dis -
cur so.

Cer ta men te as ilu sões so bre nós mes mos se jam
as mais do lo ro sas quan do vêm a pú bli co. O que não se 
jus ti fi ca é a ve e mên cia e a ir ri ta ção com que es tão re -
ba ten do as pon de ra ções do ex-pre si den te Fer nan do
Hen ri que.

Em pri me i ro lu gar, por que elas fo ram fe i tas a um
jor nal do par ti do, no âm bi to das co me mo ra ções dos 15 
anos do PSDB.

Em se gun do lu gar, o pre si den te Fer nan do Hen ri-
que se afas tou do ce ná rio po lí ti co, como avi sou que fa -
ria, exa ta men te para evi tar jul ga men tos so bre o atu al
go ver no.

Em ter ce i ro lu gar, a cam pa nha aca bou, se nho-
res, não há cin co me ses, mas há oito me ses, qua se o
tem po de uma ges ta ção, quan do o atu al go ver no co -
me çou a par ti ci par do bem es tru tu ra do pro ces so de
tran si ção.

Já ha ve ria tem po, por tan to, para se ado tar um
tom mais se re no nos dis cur sos pú bli cos, e tão cor di al
quan to as ima gens de al mo ços e jan ta res do pre si den-
te na épo ca e do pre si den te ele i to com as pri me i ras
da mas.

Re co men da ram hu mil da de ao ex-pre si den te. Eu
su gi ro, sim, cor di a li da de e se re ni da de ao pre si den te
Lula, como vir tu des es sen ci a is a um go ver nan te, por -
que é com sa be do ria que se pode ana li sar os in te res-
ses di ver gen tes e os le gí ti mos em con fli to.

Foi as sim que o PSDB agiu em re la ção ao Car -
tão Ali men ta ção. Tra ba lha mos com afin co para cor ri gir
o que jul gá va mos equi vo ca do e ofe re ce mos uma pro -
pos ta aper fe i ço a da. Com ri gor téc ni co, tam bém ana li-
sa mos a pro pos ta de Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
que ex clu ía o IDH, e o re co lo ca mos. O equí vo co foi
per ce bi do pelo PT, cujo re la tor aca tou mi nha emen da
na Co mis são Mis ta do Orça men to.

Por tan to, é pre ci so man ter a se re ni da de, se nho-
res, para iden ti fi car onde e quan do deve ha ver re cu os
e, tam bém, para se pa rar a crí ti ca sis te má ti ca, da ex-
pres são de con vic ções mais ver da de i ras.

Re ce ber e ana li sar crí ti cas com se re ni da de é
uma vir tu de que se de sen vol ve com o tem po e com a
ex pe riên cia, não de uma ges ta ção, mas de uma vida
in te i ra.

É o que eu ti nha a di zer.

Obri ga da.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem re -
gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, cum pri men ta mos des ta tri bu na a Srª Edna
Ro land, de sig na da esta se ma na pelo Se cre tá rio-Ge-
ral das Na ções Uni das, Sr. Kofi Annan, para fa zer
par te do gru po de mo ni to res en car re ga do de acom -
pa nhar a im ple men ta ção de re so lu ções da ONU re -
fe ren tes ao com ba te ao ra cis mo e às de si gual da des
ra ci a is.

Além da bra si le i ra, fo ram in di ca das mais qua tro
per so na li da des emi nen tes e o gru po es ta rá su bor di-
na do ao Alto Co mis sa ri a do para Di re i tos Hu ma nos
das Na ções Uni das.

A Srª Edna Ro land é mi li tan te do Mo vi men to Ne -
gro, in te gran do, com des ta que, a ONG “Fala Pre ta”,
de São Pa u lo. Na Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra -
cis mo, re a li za da em Dur ban, na Áfri ca do Sul, em
2001, a Srª Ro land fez par te do cor po de re la to res da
con fe rên cia.

Tra ta-se, por tan to, de uma in di ca ção que faz jus
à ma tu ri da de al can ça da pelo Mo vi men to Ne gro do
Bra sil, cujo re co nhe ci men to já es ta va tar dan do.

Ou tra boa no tí cia vem de Sal va dor, nes te mo-
men to ex tra or di ná rio de emer gên cia da ci da da nia ne -
gra. O sis te ma de co tas ga nha ter re no nas uni ver si da-
des fe de ra is. A Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia vai uti -
li zar o sis te ma de co tas para afro-des cen den tes, a
par tir do ves ti bu lar de 2004.

Se gun do in for mam os jor na is, ape sar de a Ba -
hia ter uma gran de po pu la ção ne gra, ape nas 2% dos
2.500 alu nos da ins ti tu i ção são ne gros. Entre os pro -
fes so res, a por cen ta gem cai para cer ca de 1%.

As co tas são o ins tru men to ade qua do para cor -
ri gir essa dis tor ção. A Uni ver si da de de Bra sí lia já de -
ci diu; a Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, onde par ti ci pa-
mos de um rico de ba te, de ve rá ser a pró xi ma es co la
fe de ral a to mar essa ini ci a ti va.

Por úl ti mo, que ro re gis trar com sa tis fa ção a pro -
mo ção do Sr. Jú lio Bo a ven tu ra, que pas sa ago ra ocu -
par o pos to de Con se lhe i ro na car re i ra di plo má ti ca
bra si le i ra. Jú lio Bo a ven tu ra é ne gro e vai cum prin do
uma bri lhan te tra je tó ria no ser vi ço di plo má ti co.
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Cum pri men to tam bém o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Sr. Cel so Amo rim, pelo seu em pe nho em
dar vi si bi li da de aos afro-des cen den tes na car re i ra di -
plo má ti ca.

O fato é que as res pos tas vão sur gin do e não te -
mos dú vi da de que hou ve avan ços sig ni fi ca ti vos na
cons ciên cia so ci al bra si le i ra, ago ra dis pos ta a re a gir e
a en fren tar, sem mais de lon gas, as de si gual da des ra -

ci a is.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB –PE. Sem re -

gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para co-

men tar a ma té ria pu bli ca da na re vis ta Épo ca, de 16 de

ju nho do cor ren te, in ti tu la da “Cri se fe cha ho tel do
Vice-Pre si den te”.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a sua in ser ção nos Ana is do Se na do Fe de-
ral é opor tu na e ser ve, in clu si ve, para res sal tar a gra -
vi da de da cri se eco nô mi ca im pos ta pelo go ver no
Lula.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB  –
MT. Sem re gis tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de de
hoje, para co men tar a ma té ria in ti tu la da “O por re dos
ju ros”, pu bli ca da na re vis ta Épo ca, edi ção de 16 de
ju nho do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is do
Se na do Fe de ral, tra ta das ações im ple men ta das pelo
Ban co Cen tral na con du ção da po lí ti ca mo ne tá ria.

É a se guin te a ma té ria, que pas so a ler, para
que fi que in te gran do este pro nun ci a men to:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 4
mi nu tos.)
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Ata da 81ª Ses são Não De li be ra ti va
em 20 de ju nho de 2003 

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim e das Sras. Serys Slhes sa ren ko e Íris de Ara ú jo.

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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.

So bre a mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 691, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
124, de 2003 (nº 45/2003, na ori gem), atra -
vés da qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral
a in di ca ção do Dou tor Cla ú dio Le mos
Fon te les para exer cer o car go de Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 18-6-03, apre ci-
an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo Se na-
dor Pe dro Si mon so bre a Men sa gem (SF) nº 124, de
2003, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela apro va-
ção da es co lha do nome do Dou tor Cláu dio Le mos
Fon te les, para exer cer o car go de Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca, nos ter mos dos arts. 84, XIV, 52, III, e e
128, § lº, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

 Sala da Co mis são, 18 de ju nho de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I  – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 124, de 2003 (nº 245, de 9-6-03, na ori -
gem), con si de ran do o dis pos to nos arts. 84, in ci so
XIV; 52, in ci so III, alí nea e e 128, § 1º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o
nome do Dou tor Cláu dio Le mos Fon te les para exer ce
o car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

O in di ca do é bra si le i ro, nas ci do na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, no dia 11 de ou tu bro de 1946, fi lho de
Ge ral do Andra de Fon te les e Ma ria Cor rea Fon te les.
Ca sa do, ad vo ga do, exer ce atu al men te, o car go de
Sub pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A for ma ção es co lar do in di ca do tem iní cio no
Co lé gio Com pa nhia Te re za de Je sus, onde com ple ta
os qua tro anos do cur so pri má rio, en tre 1953 a 1956.
O cur so se cun dá rio com pre en de um ano (1957) no
Insti tu to Gu a na ba ra, onde cum pre o cur so de Admis -
são ao Gi ná sio; dois anos e meio (1958 a ju nho de
1960), no Exter na to São José, no Rio de Ja ne i ro; um
ano e meio (agos to de 1960 a 1961) com ple tan do o
cur so gi na si al, nos edu can dá ri os hoje de no mi na dos
Gi ná sio do Pla no Pi lo to e Cen tro de Ensi no Mé dio
Ele fan te Bran co, em Bra sí lia  – DF. Ain da no Cen tro
de Ensi no Mé dio Ele fan te Bran co, cur sou e con clu iu
os três anos do Cur so Clás si co (1962/1964). O Cur so
Su pe ri or foi fe i to na Fa cul da de de Ciên ci as Ju rí di cas
e So ci a is da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB), de 1965
a 1969, onde se for mou em Di re i to.

Ati vi da des no Ma gis té rio Fun da men tal: Di plo-
ma do em Lín gua Ingle sa pela Casa Tho mas Jef fer-
son, foi pro fes sor de in glês, após ha bi li ta ção em Exa -
me de Su fi ciên cia a que se sub me teu na Fa cul da de
de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras da Uni ver si da de Fe de-
ral de Go iás  –  Re gis tro D nº 44.508/MEC. Di plo-
mou-se em Lín gua Fran ce sa pela Alli an ce Fran ça i se.
Par ti ci pou, ain da, do II Se mi ná rio de Pes qui sas Pe da-
gó gi cas pro mo vi do pela Se cre ta ria de Edu ca ção e
Cul tu ra, no CEMAB.

Exer cí cio no Ma gis té rio Fun da men tal: no Gi ná-
sio Indus tri al de So bra di nho (14-6-66 a 8-8-66), no
Cen tro de Ensi no Mé dio Ave Bran ca (8-8-66 a
14-5-67) e Gi ná sio Asa Nor te (14-5-67 a 31-3-68).

Ati vi da des no Ma gis té rio Su pe ri or: Cur so de
Espe ci a li za ção em Di re i to Pú bli co, em ní vel de gra du a-
ção, pela Uni ver si da de de Bra sí lia; Mo ni tor em Di re i to
Cons ti tu ci o nal, con for me AR nº 545/69, pu bli ca do no
Bo le tim nº 34, Ano III, da UnB; Par ti ci pou do II Con-
gres so de Di re i to Pe nal e Ciên ci as Afins, re a li za do em
Bra sí lia, em ou tu bro de 1967, na qua li da de de ou vin te;
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Parti ci pou do Cur so de Estu dos Bra si le i ros, pro mo vi do
pela UnB, no lº se mes tre de 1939; par ti ci pou, na qua li-
da de de ou vin te, da II Se ma na do Mi nis té rio Pú bli co do 
DF; Par ti ci pou, na qua li da de de ou vin te, do VII Con-
gres so Inte ra me ri ca no de Fi lo so fia do Di re i to, re a li za-
do em Bra sí lia; Pro fes sor das dis ci pli nas Di re i to Pe nal
e Pro ces so Pe nal nos cur sos, em ní vel su pe ri or, de for-
ma ção de De le ga do da Po lí cia Fe de ral, na Aca de mia
Na ci o nal de Po lí cia, a par tir de ju nho de 1976; Encar re-
ga do, pela Por ta ria nº 198/77 ANP, da ela bo ra ção do
pro gra ma e ques tões de Di re i to Pe nal e Di re i to Pro ces-
su al Pe nal ao con cur so pú bli co na ci o nal para in gres so
nos car gos de Agen te da Po lí cia Fe de ral e Escri vão
(DOU de 13-9-77); Apro va do, em con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los para in gres so no cur so de Mes tra do
ofe re ci do pela Fa cul da de de Ciên ci as Ju rí di cas e So ci-
a is, na área Di re i to e Esta do, ob ten do a 3ª co lo ca ção
ge ral (mar ço de 1975); De ten tor do Cer ti fi ca do de con -
clu são do Cur so de Pós-gra du a ção na área de Di re i to
e Esta do, con fe ri do pela UnB; Mes tre em Di re i to: tí tu lo
ob ti do, no dia 21-6-83, por que una ni me men te apro va-
da sua dis ser ta ção “A po si ção do Mi nis té rio Pú bli co
Pers pec ti va Pro ces su al Pe nal”, sus ten ta da pe ran te a
Ban ca Exa mi na do ra com pos ta pe los Pro fes so res de
Di re i to da UnB: Hen ri que Fon se ca Ara ú jo, Adhe mar
Ray mun do e Elma no Ca val can ti Fa ri as; Mem bro efe ti-
vo da Ban ca Exa mi na do ra para con tra ta ção de pro fes-
so res pela Uni ver si da de de Bra sí lia, na área de Di re i to
Pro ces su al Pe nal.

Exer cí cio do Ma gis té rio Su pe ri or: Pro fes sor
con tra ta do do Cen tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia –
CEUB, onde le ci o na Di re i to Pro ces su al Pe nal, na ca -
te go ria de Pro fes sor-Adjun to, des de 1º de ju nho de
1971, ten do res cin di do o con tra to de tra ba lho em ja -
ne i ro de 2001 Esco lhi do, pe las 4 tur mas que con clu í-
ram o Cur so de Di re i to em de zem bro de 1974, como
“Nome de Tur ma”, en tão de no mi na da “Tur ma Cláu dio
Le mos Fon te les”; Ele i to Pa ra nin fo, pela una ni mi da de
dos for man dos de Di re i to do CEUB, de de zem bro de
1975; De sig na do Pro fes sor-Ti tu lar da dis ci pli na Di re i-
to Pro ces su al Pe nal, pelo Con se lho De par ta men tal
da Fa cul da de de Di re i to do CEUB, a par tir de no vem-
bro de 1983; Pro fes sor de Di re i to Pro ces su al Pe nal da 
Esco la Su pe ri or de Ma gis tra tu ra – ESUMA, Se ção
DF; Expo si tor de pa les tra ver san do so bre “As Imu ni-
da des Pes so a is dos Agen tes Di plo má ti cos, Con su la-
res e das Orga ni za ções Inter na ci o na is, sob o pris ma
pe nal”, pro fe ri da no dia 2-12-77, no Au di tó rio Dois
Can dan gos, da UnB, sob a chan ce la do De par ta men-
to de Ciên ci as Po lí ti cas e Re la ções Inter na ci o ra is da -
que la Uni ver si da de; Pre le tor Ofi ci al da V Se ma na
Inter na ci o nal de Cri mi no lo gia, re a li za da sob os aus pí-

ci os do Insti tu to Oscar Fre i re, na 1ª se ma na de agos to
de 1975, quan do apre sen tou a tese “O Tra ta men to
Pe ni ten ciá rio”; Au tor do ar ti go dou tri ná rio “A Pro pó si-
to da Nor ma Ju rí di ca”, pu bli ca do na Re vis ta de Infor -
ma ção Le gis la ti va do Se na do Fe de ral (vol. 48, pág.
215); Au tor do ar ti go “A Con di ci o nan te de Au sên cia
de Pe ri cu lo si da de à Con ces são de Indul to: Impli ca-
ção”, pu bli ca do na Re vis ta do Con se lho Pe ni ten ciá rio
do Dis tri to Fe de ral nº 37; Au tor do ar ti go “Alguns
Aspec tos da Com pe tên cia do Juiz das Exe cu ções
Cri mi na is no apre ci ar Me di das de Se gu ran ça im pos-
tas pelo Juiz de Co nhe ci men to”, pu bli ca do na Re vis ta
do Con se lho Pe ni ten ciá rio do Dis tri to Fe de ral nº 38;
Au tor de co men tá ri os so bre a Sú mu la nº 279, do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, pu bli ca do na Re vis ta de Di re-
i to Pe nal, vol. 25; Dis tin gui do com “Men ção Hon ro sa”
nº I Con cur so Ju rí di co Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co,
pa tro ci na do pela Con fe de ra ção das Asso ci a ções do
Mi nis té rio Pú bli co – CAEMP, pelo tra ba lho “O Alcan ce
do Prin cí pio da Obri ga to ri e da de na Pos tu ra do Mi nis-
té rio Pú bli co, pe ran te o Fato Acon te ci do”, pu bli ca do
na Re vis ta do Con se lho Pe ni ten ciá rio nº 39; Au tor do
ar ti go dou tri ná rio “O art nº 61 do Có di go Pe nal Mi li tar:
Enfo que Inter pre ta ti vo”, pu bli ca do na Re vis ta do Con -
se lho Pe ni ten ciá rio do DF nº 40; Au tor de ar ti go dou -
tri ná rio “A Com pe tên cia ao Jul ga men to dos Inci den-
tes da Exe cu ção Pe nal”, pu bli ca do na Re vis ta do
Con se lho Pe ni ten ciá rio do DF nº 41; Au tor do ar ti go
dou tri ná rio “Con si de ra ções em tor no da Pri são Alber -
gue”, pu bli ca do na Re vis ta do Con se lho Pe ni ten ciá rio
do DI nº 42; Expo si tor Ofi ci al do I Con gres so Na ci o nal
de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria, na área de Di re i to
Pro ces su al Pe nal, com a Co mu ni ca ção ver san do so -
bre “Po si ção do Mi nis té rio Pú bli co”; Mem bro da Asso -
ci a ti on Inter na ti o nal de Dro it Pe nal, com sede em Pa -
ris, Fran ça; Expo si tor Ofi ci al da II Se ma na de Di re i to
Pe ni ten ciá rio, pro mo vi do pelo De par ta men to Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal, ór gão do Mi nis té rio da Jus ti ça, acon -
te ci da em se tem bro de 1984, com a Co mu ni ca ção
ver san do so bre “Os Órgãos da Exe cu ção Pe nal (Ti tu-
lo III da nova Lei das Exe cu ções Cri mi na is) e da Exe -
cu ção das Pe nas em Espé cie (Tí tu lo IV da Lei ci ta-
da)”; Expo si tor Ofi ci al da I Se ma na de Di re i to Pú bli co
pro mo vi da pelo IBRADE, com a Co mu ni ca ção ver-
san do “A Extra di ção”, pa les tra pro fe ri da no dia
5-11-84; Esco lhi do pela una ni mi da de dos for man dos
da Fa cul da de de Di re i to do CEUB – 2º se mes tre de
1986, seu Pa tro no: Tur ma “He le no Cláu dio Fra go so”;
Pro fes sor con tra ta do pela Uni ver si da de de Bra sí lia, a
par tir de agos to de 1986, na ca te go ria de Pro fes-
sor-Assis ten te, para a dis ci pli na Di re i to Pe nal e Di re i-
to Pro ces su al Pe nal; Ele i to Pa ra nin fo da Tur ma “Pa u lo
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La ti no Tá vo ra”, dos for man dos em Di re i to da UnB, no
2º se mes tre de 1987; Pro fes sor ho me na ge a do pe los
for man dos em Di re i to da UnB, no 1º se mes tre de
1988, ten do, tam bém, pro fe ri do a “Aula da Sa u da de”
para os for man dos do 1º se mes tre de 1988; Expo si-
tor, na Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral
do Pa ra ná, em pa les tra so bre o tema “O Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral e a Ação Ci vil Pú bli ca”, em 21-6-98;
Expo si tor, na Fa cul da de de Di re i to da Pon ti fí cia Uni -
ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo, em pa les tra so bre o
tema “A Tu te la do Índio no Di re i to Bra si le i ro”, em
1º-9-88; Ele i to Pa ra nin fo da “Tur ma So bral Pin to” de
for man dos da UnB de 1990; Che fe do De par ta men to
de Dis tri to Pro ces su al do CEUB – abril de 1995; Pro -
fes sor Ti tu lar de Di ni to Pro ces su al Pe nal do IESB –
Insti tu to de Ensi no Su pe ri or de Bra sí lia, a par tir de fe -
ve re i ro de 2000. 

Arti gos Pu bli ca dos em Pe rió di cos: “Os Jul ga-
men tos os Cri mes Co me ti dos con tra Co mu ni da des
Indí ge nas pela Jus ti ça Esta du al” “Os Di re i tos Indí ge-
nas e a Cons ti tu i ção” (Sér gio Antô nio Fa bris – Edi tor – 
1993); “O Sig ni fi ca do da Indi vi du a li za ção da Pe nal III
Re vis ta da Fun da ção Esco lar Su pe ri or do Mi nis té rio
Pú bli co do Dis tri to Fe de ral – Ano 2, nº 3 – ja ne i ro/ju-
nho de 1994; “Re fle xões em tor no do Prin cí pio do
Pro mo tor Na tu ral” in Re vis ta da Fun da ção Esco lar
Su pe ri or do MPDF – Ano 2, nº 4 – ju lho/de zem bro de
1994; “Atri bu i ções à De ci são Re vi si o nal so bre Con-
clu são pelo Arqui va men to do Inqué ri to Po li ci al” in Re-
vis ta da Fun da ção Esco lar Su pe ri or do MPDF – Ano
3, nº 5 – ja ne i ro/ju nho 1995; “A Res pon sa bi li da de do
Esta do Au to ri tá rio” in Re vis ta da Fun da ção Esco lar
Su pe ri or do MPDF – Ano 3, nº 6 – ju lho/de zem bro de
1995; “Re vo ga ção Par ci al do Esta tu to da Cri an ça, no
pe río do de va ca tio le gis, pela Lei dos Cri mes He di-
on dos” in Re vis ta do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria – vol. 1, nº 3 – jan/jun 1994;
“Le gi ti ma tio ad pro ces sum“, in Re se nha do TRF – 1ª
Re gião – vol. 3, nº 4 – no vem bro de 1996; “Do a ções
de Órgãos”, in Enfo que Ju rí di co – edi ção nº 5 – TRT
1ª Re gião – mar ço de 1997; “O Caso Co rum bi a ra” in
Re vis ta de Di re i tos Hu ma nos – Sal va dor-BA - edi ção
nº 1 – ano de 1997; “Sus pen são da Apli ca ção de Tipo
Pe nal por Me di da Pro vi só ria: Con sa gra ção do Absur -
do” – Bo le tim do IBCCrim – ano 6, nº 63 – fe ve re i ro de
1988; “A Fome não faz de Fa min tos, Cri mi no sos” in
Enfo que Ju rí di co – edi ção nº 12 – maio/ju nho de
1998.

Exer cí cio Fun ci o nal no Mi nis té rio Pú bli co: Esta-
giá rio jun to à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Dis tri to
Fe de ral, de fe ve re i ro a abril de 1968; Esta giá rio jun to
à De fen so ria e Pro mo to ria Pú bli cas, de maio de 1968

a maio de 1970; Apro va do, em Con cur so Pú bli co de
pro vas e tí tu los, para o car go ini ci al de De fen sor Pú -
bli co, na car re i ra do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe -
de ral; No me a do para o car go de Asses sor-Téc ni co da 
Sub pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, fun ção esta que
exer ceu de 3-7-70 a 14-11-72, quan do saiu a pe di do;
Apro va do em Con cur so Pú bli co de pro vas e tí tu los de
âm bi to na ci o nal, às Fun ções de Asses so ra men to Su -
pe ri or do Se na do Fe de ral, tern do ob ti do o 1º lu gar,
em Di re i to Admi nis tra ti vo e o 6º lu gar, em Dis tri to Pe -
nal, ten do as su mi do em 14-11-72; Apro va do em Con -
cur so Pú bli co de pro vas e tí tu los de âm bi to na ci o nal,
para o car go de Pro cu ra dor da Re pú bli ca de 3ª ca te-
go ria, ten do ob ti do a 4ª clas si fi ca ção ge ral; Pro mo vi-
do para Pro cu ra dor da Re pú bli ca de 2ª Ca te go ria;
Pro mo vi do, por me re ci men to, para o car go de Pro cu-
ra dor da Re pú bli ca de 1ª ca te go ria (DOU de 10-8-79
– pág. 11805); De sig na do, por ato do Exmº Sr. Pro cu-
ra dor-Ge ral, para subs ti tu ir, por tem po in de ter mi na do,
na 1ª ca te go ria, o Dr. Jo a quim Jus ti no Ri be i ro, Sub -
pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca; De sig na do, por ato
do Exmº Sr. Pro cu ra dor-Ge ral, para com por a Co mis-
são Su per vi so ra das pro vas para o Con cur so de Juiz
Fe de ral Subs ti tu to de 1ª Instân cia – ju lho de 1975;
Expo si tor de Pa les tra so bre o “Inqué ri to Po li ci al Mi li-
tar”, no 1º BPM de Bra sí lia –ju lho de 1974; Au tor do
Estu do “De li tos Eco nô mi cos e con tra Admi nis tra ção
Pú bli ca”, per ti nen te ao Di re i to Pe nal, par te es pe ci al,
que cons tou do 2º vo lu me da pu bli ca ção Tec no-Fis-
cum, des ti na da aos can di da tos ao con cur so de Agen -
te Fis cal dos Tri bu tos Fe de ra is; De sig na do Mem bro
do Con se lho Pe ni ten ciá rio, por ato do Go ver no do
Dis tri to Fe de ral (De cre to de 27-9-78, DO/DF de
2-10-78, ano III, nº 188); De sig na do Se cre tá rio do
Con cur so para in gres so no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
(Por ta ria nº 31/13, de 13-2-79); Ele i to Pre si den te do
Con se lho Pe ni ten ciá rio do Dis tri to Fe de ral, para o pe -
río do se tem bro/83 a se tem bro/85; De sig na do Che fe
de     Ga bi ne te      do       Exmº Sr. Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca (Por ta ria nº 74, pu bli ca da no DOU de
21-3-85, Se ção II); Mem bro-Subs ti tu to do Exmº Sr.
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, no Con se lho de De -
fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na, onde é re la tor
de vá ri os fe i tos, des ta can do-se a luta pela de mar ca-
ção das ter ras in dí ge nas no ter ri tó rio de Ro ra i ma; no -
me a do, para exer ce: o car go em co mis são de Sub pro-
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, por De cre to de 15-4-87;
Pro mo vi do, por me re ci men to, a Pro cu ra dor da Re pú-
bli ca de Ca te go ria Espe ci al (Por ta ria nº 125/88 –
DOU, Se ção II, de 28-3-88, pág. 2350); Trans for ma do
seu car go de Pro cu ra dor da Re pú bli ca de Ca te go ria
Espe ci al para Sub pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
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ocu pa hoje este car go, com atu a ção na área cri mi nal,
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; De sig na do Se cre tá rio
de Co or de na ção da Se cre ta ria de Co or de na ção da
De fe sa dos Di re i tos Indi vi du a is e Inte res ses Di fu sos – 
SECODID, do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, em mar ço
de 1987; De sig na do Se cre tá rio de Co or de na ção dos
Assun tos Cri mi na is do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, em
no vem bro de 1991); No me a do Con sul tor Ju rí di co do
Mi nis té rio da Jus ti ça, en tre 9-4 e ou tu bro de 1992;
Pro fe riu a Aula Ina u gu ral do Cur so Su pe ri or de Po lí cia
Mi li tar – 1992 – so bre o tema “A Vi o lên cia e a So ci e-
da de Bra si le i ra”, em 1º-6-92; Pro fe riu a Aula Ina u gu ral
da Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do DF –
1991 – so bre o tema “O Prin cí pio da Pre sun ção de
Ino cên cia”; Pa les tran te do I Ci clo de Estu dos de Di re i-
tos Hu ma nos da OAB/DF – 4-6-92 – so bre o tema “A
Tortu ra”; Mem bro ofi ci al da Ban ca Exa mi na do ra ao in -
gres so na car re i ra do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, exa -
mi na dor das dis ci pli nas Di re i to Pro ces su al Pe nal e Di -
re i to Pe nal; Pro fe riu a Aula Ina u gu ral da Esco la Su pe-
ri or do Mi nis té rio Pú bli co do DF – 1988 – so bre o tema 
“O Prin cí pio do Pro mo tor Na tu ral”; Expo si tor no Pa i nel
“Inves ti ga ção Cri mi nal pelo Mi nis té rio Pú bli co e Pro -
ce di men tos”, pro mo vi do pela Fun da ção Esco la Su pe-
ri or do Mi nis té rio Pú bli co do DF, em maio de 1998;
Expo si tor, no Sim pó sio Inter na ci o nal so bre Com ba te
ao Cri me Orga ni za do, de 3 a 6-6-03, em Bra sí lia – DF.

II – Voto

Para ini ci ar, devo di zer que o dou tor Cláu dio
Fon te les; – ago ra in di ca do para as su mir a Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Re pú bli ca, um dos mais im por tan tes e
es pi nho sos car gos da Na ção – é um ho mem de gran -
des qua li da des pes so a is, pro fis si o na is e mo ra is.

Para me lhor em ba sar este meu voto, para tor -
ná-lo im pes so al, como de vem ser to dos os atos da
vida pú bli ca, re cor ri a aju da de ami gos e de co le gas
de tra ba lho de Cláu dio Fon te les. So li ci tei a eles que
lis tas sem aque las qua li da des que fa zem dele um ho -
mem ex cep ci o nal e um lí der na tu ral da ca te go ria de
Pro cu ra do res da Re pú bli ca.

Digo que Cláu dio Fon te les é um lí der nato por -
que e a li de ran ça se com pro vou, re cen te men te, quan -
do foi fe i ta uma con sul ta ao qua dro de Pro cu ra do res
da Re pú bli ca e ele re ce beu a mais ex pres si va vo ta-
ção, qua se 70% dos 439 Pro cu ra do res Fe de ra is o
ele ge ram como o mais apto para o car go.

Essa li de ran ça na cor po ra ção foi ago ra con fir-
ma da com a in di ca ção, pelo Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, do nome de Cla ú dio Fon te les para exer -
cer a Pro cu ra do ria-Ge ral.

Mas eu pre fi ro co me çar o elo gio de Cláu dio Fon -
te les fa lan do do seu lado hu ma no. Cla ú dio Fon te les,
se gun do de po i men to dos que pri vam com ele, é, an -
tes de mais nada, um ami go leal, com o qual se pode
con tar em to das as oca siões, mes mo nas si tu a ções
mais dra má ti cas.

Cláu dio Fon te les é do ta do de gran de se re ni da-
de, o que faz dele um con ci li a dor.

Ou tra de sua qua li da des mais des ta ca das é a
sin ce ri da de. Ape sar de sua imen sa ge ne ro si da de, ele 
sabe di zer não quan do o não é ne ces sá rio. Cláu dio
Fon te les é um ho mem ri go ro so na de fe sa de seus va -
lo res e de seus prin cí pi os.

Mas eu di ria que, aci ma de tudo, Cla ú dio Fon te-
les é um ser hu ma no dis pos to a es cu tar e a ser vir. Ra -
ras são as pes so as que hoje, nes ses nos sos dias
con tur ba dos, sa bem es cu tar os ou tros. Cláu dio Fon -
te les fez dis so uma pro fis são de fé. Está sem pre dis -
pos to a ou vir as pes so as mais hu mil des.

Não que ro me es ten der nes se pon to, mas devo
di zer que co nhe ço e ad mi ro pro fun da men te o tra ba-
lho vo lun tá rio de Cláu dio Fon te les jun to a en ti da des
que tra ba lham no res ga te de jo vens de pen den tes quí -
mi cos.

Por fim, eu di ria que ele é um ho mem de sor ri so
aber to, um sor ri so per ma nen te que é um re tra to per -
fe i to do que lhe vai pelo co ra ção. Pas se mos ago ra ao
exa me das qua li da des pro fis si o na is que o con du zi-
ram a este que é um dos mais ele va dos car gos da Re -
pú bli ca.

Fa le mos ini ci al men te de sua co e rên cia his tó ri-
ca. Cláu dio Fon te les in gres sou nos qua dros do Mi nis-
té rio Pú bli co da União nos anos 70, quan do vi vía mos
a mais trá gi ca eta pa da vida po lí ti ca bra si le i ra re cen-
te. Era tem po de ar bi tra ri e da des ino mi ná ve is, mas
Cláu dio Fon te les man te ve-se fiel aos mais sa gra dos
fun da men tos do Di re i to, mes mo so fren do re pre sá li as.
Na que la épo ca, teve par tes de seus tra ba lhos re ti ra-
dos de pro ces sos, em es pe ci al os tex tos em que de -
fen dia a in to ca bi li da de dos di re i tos hu ma nos. Em
suma, Cláu dio Fon tes so bre re sis tiu numa épo ca em
que era pre ci so mu i ta co ra gem para re sis tir.

Tec ni ca men te, pro fis si o nal men te, Cláu dio Fon -
te les tam bém é mu i to res pe i ta do pela to ta li da de dos
seus com pa nhe i ros. A co me çar pela sua vas ta cul tu ra
ge ral, que o le vou a ado ção de uma pos tu ra hu ma nís-
ti ca, que está no cer ne de to dos os seus pa re ce res.
Seus dons in te lec tu a is, em es pe ci al em ma te ri al cri -
mi nal, são re co nhe ci dos pela una ni mi da de dos pro -
cu ra do res.

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 15927    301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Em suas te ses, en con tro uma, en tre tan tas, em
que há es tre i ta sin to nia de nos sas con cep ções, a ne -
ces si da de da par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co na
co or de na ção do in qué ri to po li ci al, que hoje se não é,
por ve zes, inó cuo ou dis tor ci do, seja pelo tem po seja
pia ina de qua ção fac tu al. Assim me lhor de fen de o ilus -
tre Pro cu ra dor:

“A tra mi ta ção da in ves ti ga ção pre li mi-
nar deve acon te cer di re ta e des bu ro cra ti za-
da men te en tre Mi nis té rio Pú bli co e po lí cia
de in ves ti ga ção.

Com isso, a po lí cia de in ves ti ga ção, no 
Esta do De mo crá ti co de Di re i to, como ór gão
da so ci e da de, e não de par ta men to da es tru-
tu ra cen tra li za da da ad mi nis tra ção pú bli ca,
leia-se do Po der Exe cu ti vo, lon ge fi ca rá das
ine vi tá ve is pres sões po lí ti co – par ti dá ri as, e, 
as sim, po lí cia e Mi nis té rio Pú bli co, po de rão,
jun tos, e de for ma mu i to mais cé le re, efe ti va
e in de pen den te, res pon der aos an se i os de
jus ti ça cri mi nal que não seja se le ti va, sem-
pre em de tri men to do mais fra co, do ex clu í-
do, mas con tem ple a to dos, sem in jun ções
pre con ce i tu o sas.

O Esta do De mo crá ti co de Di re i to é o
que im põe li mi tes a si pró prio e es sen ci al-
men te na sua ta re fa ad mi nis tra ti va – Po der
Exe cu ti vo –, não só para que a pes soa hu -
ma na do ta da seja de ga ran ti as efe ti vas, até
que acon te ça o ato fi nal de pri va ção de sua
li ber da de, se as sim se con clu ir ju di ci al men-
te, mas tam bém para que a so ci e da de, com -
pro me ti da com os va lo res de jus ti ça e paz,
úni cos ca pa zes de a to dos pro pi ci ar igual da-
de nas opor tu ni da des, pos sa vol tar-se con-
tra quem quer que seja – ri cos e po bres-
que, por con du tas con cre tas ofen si vas da
vida; do pa tri mô nio pú bli co e pri va do; da sa -
ú de; do meio am bi en te; etc., com pro me tam
o vi ver em co mu ni da de.”

Ou tro exem plo de co ra gem, de ou sa dia, que
Cláu dio Fon te les ex pres sa em seu ar ti go in ti tu la do:
Vi o lên cia ins ti tu ci o na li za da, cul tu ra e pro ces sos so-
ci a is em trans for ma ção. O qual faço ques tão de
trans cre ver na ín te gra, pois con si de ro o tex to uma
ver da de i ra aula de ci da da nia. Se gue o Pro cu ra dor:

“1. A pri me i ra ques tão a por-se é: a vi o lên cia
está ins ti tu ci o na li za da?

2. Dizê-la ins ti tu ci o na li za da é fazê-la par te de
es tru tu ra or gâ ni ca vi ven ci al. E con fe rir-lhe si tu a ção
vi tal.

3. Por esta óti ca, não te nho a vi o lên cia como ins-
ti tu ci o na li za da.

4. A vi o lên cia está, sim, di fu sa men te pro pa ga-
da, acli ma tan do-se em “lu ga res pro pí ci os”.

5. Di fu sa men te pro pa ga da por que o sis te ma de
co mu ni ca ção, avul tan do o de ima gem, por tan to o te -
le vi si vo, tem no item vi o lên cia, ex ce len te ma te ri al de
ven da.

6. Por que as sim?
7. A res pos ta não é sim ples.
8. Por cer to, o ho mem e a mu lher en tre gues à

sua pró pria per fe i ção, e nis to es ti mu la dos, por nada
se de tém, e a vi o lên cia é o fru to da ex plo são do ego. 

9. Nes te pro ces so ego cên tri co o ser hu ma no
não vale, ga nha.

10. Se é para ga nhar, a mí dia só pode tra tar; e
con tar, com ven ce do res: the best is the be ast se ria
um bom afo ris mo den tro do sis te ma time is mo ney.

11. É cer to que o me ca nis mo de co mu ni ca ção
so ci al as sim se com por ta.

12. Não é me nos cer to, to da via, que fen das
acon te cem den tro des se me ca nis mo.

13. As re des te le vi si vas, que dão pro e mi nên cia
aos as pec tos da cul tu ra e edu ca ção – TVs cul tu ra e
edu ca ti va – e as que se com pro me tem com o es for ço
do res ga te de va lo res, a par tir da pro fis são de fé re li gi-
o sa – Rede Vida – não de i xam de sig ni fi car con tra-
pon to, mes mo que tí mi do, ao des ser vi ço da mí dia
pos ta.

14. Nada é mo no lí ti co, fen das hão de exis tir,
sem pre.

15. A di nâ mi ca é a iden ti da de do ser hu ma no,
até por que o DEUS-AMOR cria in fi ni ta men te, e as sim
nos sa se me lhan ça com o Cri a dor.

16. Pro ces sos so ci a is es tão sem pre em trans -
for ma ção. se não, não se ri am pro ces sos.

17. É cer to que em de ter mi na dos pe río dos,
como que dis to não nos aper ce be mos, e o sen ti men to
é de an gús tia, frus tra ção, ni hi lis mo, des fa le ci men to.

18. Mas quan do nos re u ni mos, cri a mos o es pa-
ço de li ber da de, to ma do no sen ti do da cri a ção pela
ação e re fle xão par ti lha das, cri a ção trans for ma do ra
em algo de ne nhu ma vi si bi li da de, es cas sa vi si bi li da-
de, al gu ma vi si bi li da de, ou vi sí vel pou co im por ta, por -
que as sim aba la do está o cons tru í do.

19. Tra go-lhes qua dro real. A mi nha ins ti tu i ção: o 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

20. Tem po hou ve em que per fi lhou-se com o sis -
te ma di ta to ri al vi vi do em nos so País. 

15928 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2003JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



21. Seus mem bros ti nham a re pre sen ta ção ju di-
ci al da União Fe de ral.

22. Advo ga vam pelo e para o Po der Exe cu ti vo
Fe de ral. O Pre si den te da Re pú bli ca em quem se con -
cen tra vam to dos os po de res do bi nô mio: se gu ran ça e
de sen vol vi men to.

23. Se gu ran ça, pela su pres são dos apos tos.
24. De sen vol vi men to, pelo mo de lo ex clu den te

dos que não “pro du zem”.
25. A par tir de 1985, ge ra ção de Pro cu ra do res

da Re pú bli ca hou ve que, ao en se jo da aber tu ra de-
mo crá ti ca, con cre ta men te po si ci o nou-se no re di men-
si o nar as atri bu i ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té rio Pú -
bli co Fe de ral.

26. Des pi do do ali nha men to sub ser vi en te ao
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, ór gão seu até mes mo, e en -
tão pos to na es tru tu ra ad mi nis tra ti va do Mi nis té rio da
Jus ti ça, par tiu-se para ser a voz da So ci e da de bra si-
le i ra ante o Po der Ju di ciá rio, tan to no pla no cri mi nal,
quan to no pla no cí vel.

27. A par tir de en tão, os ple i tos ju di ci a is apre-
sen ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co mar cam a de fe sa
am bi en tal; a de fe sa das mi no ri as a de fe sa do pa tri mô-
nio his tó ri co e cul tu ral; a de fe sa do pa tri mô nio pú bli co;
e a pró pria per se cu ção cri mi nal lan ça-se, tam bém,
so bre os au to res dos cha ma dos “cri mes de co la ri nho
bran co” até en tão in de nes à pre ten são pu ni ti va.

28. O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral a si, e por ób vio,
cha mou a ta re fa in ves ti ga tó ria, tan to no cam po cí vel,
como na es fe ra pe nal, a que me lhor pre pa ras se os
ple i tos ju di ci a is aci ma ex pos tos.

29. É a di nâ mi ca dos dias atu a is que, por cer to,
en con tra re sis tên ci as.

30. Re sis tên cia, no pro ces so po lí ti co-par ti dá rio,
ad vin da dos se to res mais re tró gra dos e con ser va do-
res. 31. Tudo per fe i ta men te ex pli cá vel: for ma dos e for -
ja dos numa vi são do mun do não so li dá ria, an tes dis -
cri mi na tó ria, se di men ta dos na clas se dos que têm,
para que os que não têm sir vam aos que têm, im pen-
sá vel ad mi tir-se Insti tu i ção que, di u tur na men te, ques -
ti o ne os atos do po der; de seus agen tes mais ca te go-
ri za dos; e da es tru tu ra eco nô mi co- fi nan ce i ra que os
sus ten ta.

32. É por tal ra zão que o ato de es co lha do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ain da se põe, ex clu si va men te,
nas mãos do Pre si den te da Re pú bli ca que, in de fi ni da-
men te, pode re con du zi-lo ao car go, as sim frus tran do a
ne ces sá ria par ti ci pa ção efe ti va dos mem bros da Insti tu-
i ção no pro ce di men to, e tam bém a re no va ção pe rió di ca
no qua dro su pe ri or da Insti tu i ção.

33. É por tal ra zão que as ten ta ti vas de al te ra ção
par la men tar e exe cu ti va nes se qua dro es bar ram na
re sis tên cia efe ti va dos gru pos po lí ti cos con ser va do-
res. 34. Re sis tên cia, no pro ces so fun ci o nal do sis te-
ma, ad vin da dos se to res po li ci a is mais re tró gra dos e
con ser va do res.

35. A Po lí cia, des ti na da à apu ra ção dos fa tos cri -
mi no sos, in crus ta da está no Po der Exe cu ti vo. Dele
de pen de, a ele ser ve.

36. No pe río do di ta to ri al fez-se na face os ten si-
va da re pres são.

37. Te nha-se pre sen te que o sím bo lo das ta re-
fas de re pres são po lí ti ca per so ni fi cou-se no De le ga do
da Po lí cia Ci vil pa u lis ta: Sér gio Fle ury.

38. A seu prol até mes mo mo di fi cou-se, na oca -
sião, o Có di go de Pro ces so Pe nal a que ao cár ce re
não fos se em exe cu ção pro vi só ria de pena, eis que
pro cla ma da con de na ção cri mi nal, ain da que re cor rí-
vel: a cha ma da, até os dias que cor rem, “Lei Fle ury”,
que al te rou os ar ti gos 408 e 594 do Có di go de Pro -
ces so Pe nal.

39. A par tir do com ba te à cri mi na li da de po lí ti ca,
o com ba te à cri mi na li da de é as sim mes mo vis to: com -
ba te à cri mi na li da de, e, em es ta do co ti di a no de luta, a
des con si de ra ção à pes soa de quem de lin qüiu e o em -
pre go dos mé to dos de vi o lên cia e de gra da ção da
pes soa que de lin qüiu são nor ma is.

40. O de sa fio: mu dar esse qua dro. Tal ocor reu e
vem ocor ren do com o Mi nis té rio Pú bli co, tam bém a
Po lí cia ne ces si ta ser trans for ma da.

41. Há de ha ver o ser vi ço po li ci al de ci da da nia,
di ga mos as sim, por des ti nar-se ao au xí lio co ti di a no
da pes soa, tal o ser vi ço po li ci al de trân si to ur ba no; de
vi gi lân cia sa ni tá ria; am bi en tal; his tó ri co-cul tu ral; de
apo io à cri an ça; ao ado les cen te; ao ido so; e a qual -
quer pes soa que dele ne ces si te, seja por que pre ci sa
atra ves sar a rua; por que aci den tou-se; por que está
per di da; etc. Este é ta re fa do Po der Exe cu ti vo pro-
vê-lo.

42. Mas há de ha ver, tam bém, o ser vi ço po li ci al
de in ves ti ga ção, pre sen te quan do sur giu o fato de li tu-
o so, o fato que com pro me te a paz so ci al tan to na
agres são vi sí vel à pró pria pes soa hu ma na, em si, ou
no seu pa tri mô nio, quan to na agres são de li tu o sa ao
sis te ma tri bu tá rio; ao sis te ma fi nan ce i ro; ao sis te ma
pre vi den ciá rio, ao sis te ma da ad mi nis tra ção pú bli ca;
ao sis te ma da jus ti ça. Aqui, o ser vi ço po li ci al não
pode ser ór gão do Po der Exe cu ti vo, a ele sub ser vi en-
te. Aqui o ser vi ço po li ci al des lo ca-se à So ci e da de,
como a so ci e da de ser ve o Mi nis té rio Pú bli co, como
an tes dito, e aqui o tra ba lho po li ci al alia-se ao tra ba lho
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acu sa tó rio do Mi nis té rio Pú bli co, e pas sa a com por,
qua li fi ca da men te, os qua dros ins ti tu ci o na is do Mi nis-
té rio Pú bli co.

43. “O ven to so pra onde quer e ou ves o seu ru í-
do, mas não sa bes de onde vem nem para onde vai”
(Jó 3;8).

44. ”Eis por que o que está pos to, nun ca pode
sê-lo per pe tu a men te en quan to nes te mun do vi ve-
mos. im pe li dos pelo es pí ri to, que so pra é nos so de ver
ao pró xi mo ofe re cer nos so pen sa men to e ação, eis
por que aqui lhes fa lei, eis por que aqui vim.”

Após es tas pa la vras, pa re ce ria-nos que não ha -
ve ria mais nada a di zer so bre o Dr. Fon te les, en tre tan-
to, mais tra ços de sua pes soa me re cem ser des ta ca-
dos. Dis ci pli na do e di li gen te no seu tra ba lho, não se
co nhe ce no tí cia de que Cláu dio Fon te les te nha re tar-
da do um só de seus pa re ce res. Mes mo nas ques tões
mais com ple xas, que ele es tu da com pro fun di da de,
seus pa re ce res são apre sen ta dos com pres te za, uma 
pres te za que só faz au men tar sua re pu ta ção de tra -
ba lha dor in can sá vel e efi ci en te.

No âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co é co nhe ci da a
sua per ma nen te dis po si ção para aju dar os co le gas
mais jo vens, que a ele re cor rem em bus ca de con se-
lhos para o en fren ta men to das ques tões mais es pi-
nho sas.

Por fim, eu não po de ria de i xar de fa zer o elo gio
de sua pos tu ra di an te da re a li da de bra si le i ra. Cláu dio
Fon te les é um bom ho mem ex tre ma men te pre o cu pa-
do com a ques tão so ci al. Como Pro cu ra dor, sem pre
se mos trou sen sí vel ao nos so qua dro so ci al, mar ca do
pela de si gual da de, que re le ga mi lhões de ci da dãos à
mar gi na li da de. Para ele, o ver da de i ro es ta do de di re i-
to é a ple ni tu de da ci da da nia e da so li da ri e da de hu -
ma na.

Cláu dio Fon te les é mais que ha bi li ta do e qua li fi-
ca do para o exer cí cio do car go de Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca, acre di to que é o ho mem cer to na hora e 
lu gar cer tos, este é meu re la tó rio.

Sala das Re u niões, 18 de ju nho de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Tião
Vi a na – Mag no Mal ta –Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – João Ca pi be ri be – Amir Lan do – 
José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca – Pa pa léo
Paes – Anto io Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges –
De mós te nes Tor res – José Jor ge – Tas so Je re is-
sa ti – Ante ro Paes de Bar ros – Jef fer son Pé res –
João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA

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

Se ção IV
Do Se na do Fe de ral

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di-
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Terri tó ri os,
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei
....................................................................................

Se ção I
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 128. O Mi nis té rio Pú bli co abran ge:
 I – o Mi nis té rio Pú bli co da União, que com pre-

en de:
a) o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral;
b) o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho;
c) o Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar;
d) o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter -

ri tó ri os;
II – os Mi nis té ri os Pú bli cos dos Esta dos.
§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co da União tem por che fe

o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, no me a do pelo Pre -
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si den te da Re pú bli ca den tre in te gran tes da car re i ra,
ma i o res de trin ta e cin co anos, após a apro va ção de
seu nome pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros do Se -
na do Fe de ral, para man da to de dois anos, per mi ti da a 
re con du ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se na úl ti ma quar ta-fe i ra o pra zo para apre sen ta-
ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 26, de
2003, de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
que al te ra a Re so lu ção nº 93, de 1970, que es ta be le-
ce o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (dis põe
so bre as as si na tu ras de apo i a men to nas pro po si ções
le gis la ti vas).

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-

res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.

(Pa u sa.)
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 Ro ber to Sa tur ni-

no. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves

Fi lho. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-

ren ko, por per mu ta com este Se na dor, Se na dor Pa u lo
Paim.

S. Exª está com a pa la vra.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te des ta ses são, Se na dor Pa -
u lo Paim, fa la re mos esta ma nhã so bre dois as sun tos:
pri me i ro, fa re mos um bre ve re la to da nos sa es ta da,
nos dias 10 e 11, no Mé xi co, onde par ti ci pa mos do
se mi ná rio in ter na ci o nal “Os Di re i tos Po lí ti cos das Mu -
lhe res na Amé ri ca”, pro mo vi do pelo Se na do da que le
país. Par ti ci pa ram do even to, além dos Se na do res
me xi ca nos, Se na do res da Re pú bli ca Do mi ni ca na, da
Argen ti na, Chi le, Cos ta Rica, Uru guai, Co lôm bia,
Peru, Gu a te ma la, Se ne gal e Bra sil, que foi por nós re -
pre sen ta do.

Par ti ci pa mos de um dos pa i néis que tra ta va da
ques tão dos Par la men tos, “O Entor no De sa fi an te
para as Mu lhe res nos Par la men tos”. Des sa mesa,
par ti ci pa ram co nos co as De pu ta das Fe de ra is Epsy

Camp bell, da Cos ta Rica, e Be a triz Pa re des, do Mé xi-
co, que, aliás, já foi Pre si den te do Par la ti no.

Não vou ler o dis cur so que lá fi ze mos, por que é
ra zo a vel men te lon go, e o tem po não per mi ti ria, mas
pe di mos seu re gis tro, na ín te gra, nos Ana is do Se na-
do da Re pú bli ca do nos so País.

Além de pro nun ci ar mos esse dis cur so, ti ve mos
vá ri as par ti ci pa ções em ou tros pa i néis por meio de
ques ti o na men tos e de dis cus sões.

Antes de fa zer uma sín te se des se en con tro, fa -
rei al gu mas co lo ca ções mu i to bre ves, por que a gran -
de dis cus são, como sem pre num en con tro de mu lhe-
res, é a bus ca, por to das as for mas, da eli mi na ção da
dis cri mi na ção con tra a mu lher, seja no tra ba lho, seja
na fa mí lia, seja na po lí ti ca, en fim, em to dos os se to res
da so ci e da de.

Va mos co me çar fa zen do não um his tó ri co, mas
uma sín te se mu i to rá pi da so bre o as sun to.

Sr. Pre si den te Pa u lo Paim, per gun to a V. Exª,
que luta tan to con tra a dis cri mi na ção em vá ri os se to-
res, mas es pe ci fi ca men te con tra a dis cri mi na ção con -
tra o ne gro, con tra a dis cri mi na ção con tra as mi no ri as,
se mu lher e ne gro nes te País são mi no ri as. Com cer -
te za, não. Foi dito na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i-
tos Hu ma nos, e vem sen do re a fir ma do em ou tras ins -
tân ci as, que to dos os se res hu ma nos nas cem li vres e
igua is em dig ni da de e di re i tos e que to das as pes so as
po dem e de vem exi gir o res pe i to a es ses di re i tos em
suas vi das.

Os di fe ren tes tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos
hu ma nos, fir ma dos de po is da De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos, re a fir mam que os di re i tos das
mu lhe res são di re i tos hu ma nos. Fez-se ne ces sá ria a
cri a ção de tra ta dos in ter na ci o na is – isso foi bas tan te
dis cu ti do no Mé xi co – para se di zer, Se na do ra Iris,
que os di re i tos das mu lhe res são di re i tos hu ma nos! É
in crí vel, mas se fez ne ces sá rio. Com isso se está di -
zen do que to dos os di re i tos hu ma nos fun da men ta is,
como o res pe i to à vida e à dig ni da de da pes soa hu -
ma na, são tam bém di re i tos das mu lhe res, e que to-
dos os di re i tos con quis ta dos para os ho mens de vem
va ler da mes ma ma ne i ra para to das as mu lhe res.

Re co nhe ce-se ain da que, para que es ses di re i-
tos se tor nem re a li da de na vida das mu lhe res, os go -
ver nos de vem ado tar me di das con cre tas de pro mo-
ção da igual da de en tre mu lhe res e ho mens. Esta foi
uma das gran des dis cus sões no Se mi ná rio Inter na ci-
o nal das Amé ri cas: que os go ver nos de vem fa zer va -
ler a igual da de de di re i tos en tre ho mens e mu lhe res.
Algu mas de ci sões fo ram to ma das nes se sen ti do.
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Foi lem bra do tam bém lá que a dis cri mi na ção é
uma for ma de ti rar das mu lhe res a pos si bi li da de de vi -
ver em con di ções igua is, di fi cul tan do seu aces so às
opor tu ni da des na vida po lí ti ca, eco nô mi ca, so ci al e
cul tu ral, e que isso tem em po bre ci do as mu lhe res, di -
mi nu í do o seu aces so à sa ú de, à edu ca ção e às opor-
tu ni da des de em pre go.

É re co nhe ci do, ain da, que a con tri bu i ção da mu -
lher ao bem-es tar da fa mí lia, seu tra ba lho no lar e os
cu i da dos na edu ca ção dos fi lhos não são va lo ri za dos
como de ve ri am, im pe din do tan to o seu de sen vol vi-
men to como pes soa quan to o de toda a so ci e da de.

Cha ma mos à aten ção tam bém para o fato de
que as res pon sa bi li da des na casa e na fa mí lia de vem
ser com par ti lha das igual men te en tre mu lhe res e ho -
mens, que o di re i to ao em pre go e ao sa lá rio tam bém
deve ser igual e que, para al can çar a igual da de, é pre -
ci so mu dar a for ma como as pes so as pen sam e se
com por tam em re la ção ao que mu lhe res e ho mens
de vem fa zer em suas vi das em so ci e da de e na fa mí-
lia. Isso por que, in fe liz men te, em to dos os se to res da
so ci e da de sem pre tem exis ti do al gu ma for ma de dis -
cri mi nar a mu lher, de tra tá-la de for ma di fe ren ci a da.
Isso vai des de a dis cri mi na ção mais sé ria a pe que nos
co men tá ri os e pi a das que são fe i tas no sen ti do de
que a mu lher é um ser in fe ri or que tem que ser tra ta do
como tal. E isso foi bas tan te dis cu ti do.

Infe liz men te, o tem po não nos per mi te tra ba lhar
to das as idéi as que por lá fo ram dis cu ti das nes ses
dois dias de in ten sos de ba tes – de ba tes que co me ça-
vam às nove ho ras da ma nhã e ter mi na vam às dez
ho ras da no i te, in clu si ve, num dia, sem pa ra da se quer
para o al mo ço. As cons ta ta ções fo ram de que con ti-
nua mu i to di fí cil o aces so das mu lhe res aos par la-
men tos e, prin ci pal men te, para che gar mos a li de ran-
ças, tan to no Po der Exe cu ti vo – go ver na do ras, che fes
de Esta do ou de go ver no – como em ou tras ins tân ci as
do po der.

Essas ques tões fo ram to das mu i to dis cu ti das
en tre as mu lhe res que lá es ta vam re pre sen tan do
seus pa í ses. Esta mos bus can do al ter na ti vas para al -
can çar mos es ses car gos, para po der mos exi gir, re al-
men te, par ti ci pa ção em to dos os car gos de po der po -
lí ti co em nos sos pa í ses, por mais que isso, mu i tas ve -
zes, não seja com par ti lha do, in fe liz men te, pe los com -
pa nhe i ros ho mens.

Acre di to que, se con quis tar mos a igual da de,
prin ci pal men te no po der po lí ti co, Se na do ra Iris, Se na-
dor Paim, as ou tras mu dan ças ad vi rão com mais agi li-
da de, com mais pres te za.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Per mi te-me
um apar te, Se na do ra Serys?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Con ce do-lhe o apar te, Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na do ra
Serys, se rei mu i to bre ve.Fiz ques tão, nes te mo men to
em que V. Exª está na tri bu na, de ce der o es pa ço na
pre si dên cia da ses são à Se na do ra Iris de Ara ú jo.
Ambas fa zem um ex ce len te tra ba lho aqui em de fe sa
da que les que são, de uma for ma ou de ou tra, dis cri-
mi na dos, se jam de fi ci en tes, ido sos, ne gros e, no caso 
es pe cí fi co, mu lhe res. Por isto essa mi nha ho me na-
gem: uma, bri lhan te men te na tri bu na; a ou tra, mu i to
bri lhan te, como sem pre, nes te mo men to pre si din do a
ses são des ta ma nhã. Qu e ro ape nas di zer que o seu
pro nun ci a men to vem ao en con tro do que foi re ve la do
pelo úl ti mo cen so fe i to pelo IBGE: mais uma vez se
com pro va que, no caso es pe cí fi co da mu lher, há dis -
cri mi na ção. Na mes ma fun ção e mu i tas ve zes – não
dá para ne gar – com mais ca pa ci da de, mais pre pa-
ra da, a mu lher ga nha pra ti ca men te a me ta de do sa -
lá rio do ho mem. O pro nun ci a men to de V. Exª vem
mais uma vez como de nún cia e tam bém como aler ta
– se ape nas se faz a de nún cia, fica a de nún cia pela
de nún cia, mas V.Exª vem com pro pos tas, com en ca-
mi nha men tos. Por isso fiz ques tão de, nes te mo men-
to, do ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca, fa zer esse
apar te ao bri lhan te pro nun ci a men to da Se na do ra.
Em re la ção ao es pa ço ocu pa do pe las mu lhe res no
po der, é ine gá vel que o nú me ro de mu lhe res na vida
pú bli ca está mu i to aquém da qui lo que gos ta ría mos.
Não vou en trar, no mo men to, na ques tão es pe cí fi ca
do ne gro, mas vou fa zer um pro nun ci a men to em se -
gui da em que vou fa lar do en si no pro fis si o nal. Nes se
seg men to, mais do que nun ca, te mos que va lo ri zar
tam bém as mu lhe res e to dos aque les que são dis cri-
mi na dos nas es co las pú bli cas. Espe ra mos que, com
a pro pos ta do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, seja pos -
sí vel a um ma i or nú me ro de pes so as fa zer es ses cur-
sos. Pa ra béns a V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Se na dor Paim, pelo seu apar te, per -
fe i to.

De fato, ga nha mos a me ta de dos sa lá ri os que
ga nham os ho mens no de sem pe nho de fun ções se -
me lhan tes, como dis se V. Exª ba se a do nos da dos do
IBGE. Aliás, tam bém dis po nho des ses da dos, mas
como não vim para fa lar so bre eles, não os te nho em
mão. Mes mo sem ci tar nú me ros, po rém, está com pro-
va do que a mu lher, para ocu par o mes mo car go que o
ho mem, tem que ser mu i to, mu i to mais com pe ten te,
tem que es tar mu i to mais pre pa ra da para con se guir a
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equi pa ra ção no tra ba lho com os com pa nhe i ros ho-
mens.

Sa be mos tam bém que isso não é só fru to e pro -
du to da von ta de dos com pa nhe i ros ho mens. Cla ro
que não. Acre di to que a mu dan ça só virá e só con se-
gui re mos avan çar com a par ti ci pa ção efe ti va dos ho -
mens de men ta li da de pro gres sis ta, aber ta, que re co-
nhe cem que so mos se res ab so lu ta men te igua is em
ter mos de di re i tos; só o mo vi men to de mu lhe res –
esta re al men te é uma cons ta ta ção – não con se gui rá
mo di fi car a atu al si tu a ção.

Não vou me es ten der mu i to, Srª Pre si den te, pois 
o tem po urge. Vou fa lar ra pi da men te ape nas so bre as
so lu ções que ain da se rão to ma das, cons tan tes de um 
do cu men to que dis tri bu i re mos pos te ri or men te a to-
das as Srªs e Srs. Se na do res. Uma de las se re fe re à
ne ces si da de da cri a ção de um or ga nis mo in ter na ci o-
nal de pro te ção às mu lhe res. Alguns po dem di zer que
que re mos ser tra ta das di fe ren te men te dos ho mens.
Mas, se so mos dis cri mi na das, pre ci sa mos bus car
me ca nis mos que nos le vem a avan çar e as sim con se-
guir mos os mes mos di re i tos. Foi pre ci so uma de cla ra-
ção, den tro da De cla ra ção dos Di re i tos Hu ma nos,
para que nós, mu lhe res, ti vés se mos os mes mos di re i-
tos que os ho mens. Isso mes mo, para que fôs se mos
con si de ra das se res hu ma nos! Nes se sen ti do, saiu
en tão a pro pos ta da cri a ção des se or ga nis mo in ter-
na ci o nal de pro te ção às mu lhe res.

Ou tro pon to le van ta do e tam bém in te res san te
em re la ção à ques tão da igual da de diz res pe i to às le -
gis la ções exis ten tes, no sen ti do de que de vem ser
mais dis cu ti das e apro fun da das, in clu si ve com mu-
dan ças em re la ção à pena em caso de dis cri mi na ção
con tra a mu lher. Aliás, pre ci sa mos de leis pu ni ti vas,
se ve ras, para qual quer tipo de dis cri mi na ção. São es -
tar re ce do res os exem plos de que to ma mos co nhe ci-
men to dos pa í ses que es ta vam pre sen tes. Assim, que 
seja con si de ra do um agra van te o cri me acon te ci do
con tra a mu lher.

Ou tra ques tão in te res san te, Srª Pre si den te, Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, é a lei de quo tas. No Bra sil, es -
tão as se gu ra dos às mu lhe res 30% das va gas para
can di da tos. Infe liz men te, no en tan to, es ses 30% não
se re fle tem na prá ti ca: na Câ ma ra dos De pu ta dos, te -
mos ape nas 8,8% de mu lhe res; no Se na do Fe de ral,
se a Mi nis tra Ma ri na Sil va es ti ves se aqui, te ría mos
10% ou 12%, mas, sem ela, te mos me nos que isso.
Na Cos ta Rica, o úni co dos pa í ses pre sen tes onde a
lei de quo tas é de 50%, há uma par ti ci pa ção das mu -
lhe res de 37%. Nes se sen ti do, saiu de lá tam bém a
de ci são de que os pa í ses pre sen tes vão bus car, da -

qui para fren te, uma par ti ci pa ção de 50% na lei de
quo tas.

Alguns di rão que por de cre to não vai fun ci o nar,
como não está fun ci o nan do com os 30%. Não está
fun ci o nan do em par te, por que já hou ve um tem po, e
não vai mu i to lon ge, em que não ha via ne nhu ma Se -
na do ra. Hoje, já so mos nove ou dez. A lei au xi lia, mas
ain da pre ci sa mos lu tar para con se guir o que que re-
mos.

Um ou tro co lo ca do diz res pe i to à exis tên cia do
Par la men to de Mu lhe res no Mé xi co. Não pre ten de-
mos a cri a ção de mais um par la men to. Esta mos, sim,
ela bo ran do um pro je to no sen ti do de que haja um en -
con tro anu al de to das as mu lhe res de to dos os par la-
men tos e par ti dos com re pre sen ta ção na so ci e da de
ci vil or ga ni za da, que se re u ni ri am para dis cu tir to das
as ques tões con cer nen tes à mu lher que es ti ves sem
acon te cen do em to dos os pa í ses. Se ria um gran de
de ba te, que en vol ve ria mu lhe res, a so ci e da de or ga ni-
za da e ho mens, com cer te za, por que pre ci sa mos da
par ti ci pa ção de um nú me ro bem mais sig ni fi ca ti vo de
ho mens nes ses en con tros para que jun tos, ho mens e
mu lhe res, pos sa mos avan çar nes sa ques tão.

Antes de en cer rar, no en tan to, Srª Pre si den te,
gos ta ria de apre sen tar al guns da dos so bre a tão fa la-
da re for ma da pre vi dên cia. Dis cu te-se mu i to a ques -
tão do dé fi cit da Pre vi dên cia. Te nho aqui um do cu-
men to que mos tra que a Pre vi dên cia não é de fi ci tá ria,
Se na dor Pa u lo Paim. E, se exis te al gum dé fi cit, é res -
pon sa bi li da de dos des vi os exis ten tes com os re cur-
sos re co lhi dos pela pre vi dên cia.

Os da dos que vou ler fo ram co lhi dos no Diá rio
Ofi ci al da União. Entre no vem bro e de zem bro de
2002, sa í ram do ca i xa da Se gu ri da de So ci al qua se
R$6 bi lhões para fi na li da des que não são da Pre vi-
dên cia So ci al. Ou seja, re cur sos ar re ca da dos para a
Pre vi dên cia e des vi a dos para ou tras fi na li da des, para
fi nan ci ar ou tros ór gãos do Go ver no.

Vou ci tar al guns exem plos:
De cre to de 8 de no vem bro de 2002 (sem nú me-

ro), pu bli ca do no DOU de 11 de no vem bro de 2002,
em seu art. 1º, abre ao Orça men to da Se gu ri da de So -
ci al, em fa vor dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do De sen-
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, do Pla ne ja-
men to, etc., cré di to de R$74 mi lhões.

Lei nº 10.541, de 7 de no vem bro de 2002, em
seu art. 1º, abre o cré di to de R$3,2 bi lhões ao Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al, em fa vor de di ver sos ór -
gãos dos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.

De cre to nº 4.476, de 21 de no vem bro de 2002,
abre ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em fa vor
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de trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os, cré di to su ple men tar no va lor de R$80 mi lhões.

Lei nº 10.572, de 25 de no vem bro de 2002, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 26 de no vem bro
de 2002, abre o Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em 
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple-
men tar no va lor de R$677 mi lhões.

Lei nº 10.586, de 4 de de zem bro de 2002, abre
ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em fa vor do Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia e do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções, cré di to no va lor de R$68 mi lhões.

Alguns es tão sob a for ma de de cre to, o que é
mu i to pior.

De cre to (sem nú me ro) de 9 de de zem bro de
2002, abre ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em
fa vor do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, do Mi nis-
té rio da Jus ti ça e do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to de
R$56 mi lhões.

Lei nº 10.594, de 09 de de zem bro de 2002, abre
ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Espor te e
Turis mo, cré di to de R$43 mi lhões.

Lei nº 10.629, de 26 de de zem bro de 2002, abre
ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Fa zen da, do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or, do Pla ne ja men to, Orça men-
to e Ges tão, da Inte gra ção Na ci o nal, etc., cré di to no
va lor de R$250 mi lhões.

Essa lis ta mos tra que em ape nas um mês fo ram
des vi a dos para ou tros fins que não de sa ú de, as sis-
tên cia e apo sen ta do ri as, que são a fi na li da de da Pre -
vi dên cia So ci al, qua se R$6 bi lhões.

Eu vol ta rei a esse as sun to
Des cul pe-me, Srª Pre si den te, por ter ul tra pas-

sa do um pou co do meu tem po, mas me dis traí com
tan tos da dos.

Mu i to obri ga da.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
PRONUNCIADO PELA SRA. SENADORA
SERYS SLHESSARENKO NO SENADO
DA REPÚBLICA MEXICANA EM
11-6-2003.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – (Sa u da ções aos pre sen tes, con for me pro to co lo.)

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de agra de cer o con -
vi te que foi fe i to ao Se na do bra si le i ro para to mar par te
nes te se mi ná rio in ter na ci o nal. É uma hon ra po der
con tri bu ir, em nome do Se na do Fe de ral, com uma vi -
são bra si le i ra so bre tema que ga nhou nova di men são
no con tex to po lí ti co de meu País.

Não há dú vi da de que a cres cen te pre sen ça fe -
mi ni na nos par la men tos, so bre tu do nos par la men tos
la ti no-ame ri ca nos, é um ex ce len te si nal. Ela in di ca
no vas pers pec ti vas de avan ço no cam po dos di re i tos
ci vis, po lí ti cos e so ci a is – áre as em que tra di ci o nal-
men te o ho mem exer ceu pri ma zia so bre as mu lhe res.

Esse qua dro de de si gual da de co me çou a ser
mo di fi ca do, no mun do mo der no, com o ideá rio que
acom pa nhou as re vo lu ções ame ri ca na e fran ce sa. O
di re i to de se bus car a fe li ci da de, um dos fun da men tos
da nova de mo cra cia nor te-ame ri ca na, era, a prin cí-
pio, ex ten sí vel a to dos os se res hu ma nos, in de pen-
den te men te do gê ne ro. E, na Fran ça, os ide a is de
igual da de, li ber da de e fra ter ni da de ace na vam com a
pro mes sa de uma so ci e da de li vre de pre con ce i tos e
de pri vi lé gi os.

Con tu do, mes mo nes sas so ci e da des mais
avan ça das, a mu lher não con se guiu usu fru ir, de ime -
di a to, a mu dan ça de pa ra dig ma que as re vo lu ções
pro me ti am. A mes ma Re vo lu ção Fran ce sa que de cla-
ra a so be ra nia da von ta de po pu lar dis tin gue, em
1791, ci da dãos “ati vos” – com di re i to de le gis lar, de
vo tar e de se rem vo ta dos – de ci da dãos “pas si vos”,
cu jos di re i tos res trin gi am-se à pro te ção le gal da pes -
soa, da pro pri e da de e da li ber da de. Ja ma is pas sou
pela ca be ça dos lí de res re vo lu ci o ná ri os con ce der ci -
da da nia ati va às mu lhe res.

Com efe i to, só mu i to tem po de po is, e à cus ta de
mu i ta luta, as mu lhe res pu de ram des fru tar ple na men-
te dos di re i tos le ga dos por es ses mo vi men tos so ci a is.
As fran ce sas, por exem plo, só con quis ta ram o di re i to
de voto no ano de 1944.

As re sis tên ci as en fren ta das pe las mu lhe res eu -
ro péi as e nor te-ame ri ca nas agra va ram-se ain da mais 
nos pa í ses la ti no-ame ri ca nos. A li ção de igual da de de 
di re i tos en tre ho mens e mu lhe res é re la ti vi za da, na
Amé ri ca La ti na, em fun ção de nos so qua dro his tó ri co
de ex clu são so ci al, con cen tra ção de ren da e au to ri ta-
ris mo po lí ti co.

O Bra sil, in fe liz men te, não fu giu à re gra. Uma
bre ve aná li se da si tu a ção da mu lher bra si le i ra ao lon -
go da his tó ria nos dará a exa ta no ção da evo lu ção da
luta pelo exer cí cio dos di re i tos de ci da da nia em meu
País.

No Bra sil Impe ri al, o pa pel so ci al da mu lher era
uni ca men te o de cu i dar da casa e dos fi lhos. Nos de -
ma is as pec tos da vida em so ci e da de, a sub mis são da 
mu lher ao ho mem era to tal. Nes se pe río do, as mu lhe-
res não ti nham se quer o di re i to a uma edu ca ção for -
mal, e só ti ve ram per mis são para fre qüen tar ins ti tu i-
ções de en si no no ano de 1827.
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O aces so à edu ca ção, con tu do, não sig ni fi cou
mu dan ça na men ta li da de da épo ca. O sen ti do da edu -
ca ção fe mi ni na ain da era o de per pe tu ar a con di ção
sub mis sa e co ad ju van te da mu lher. Por mu i to tem po,
o que se en si na va às jo vens es tu dan tes ti nha o úni co
ob je ti vo de for mar fi lhas obe di en tes, es po sas fiéis e
mães exem pla res.

O mer ca do de tra ba lho, por sua vez, era pra ti ca-
men te im per meá vel à pre sen ça fe mi ni na. O mo de lo
tra di ci o nal de fa mí lia – que per du rou até bem re cen te-
men te – atri bu ía à mu lher a fun ção de cu i dar dos fi -
lhos e das ta re fas do més ti cas. Nas clas ses me nos
pri vi le gi a das, con tu do, a ba i xa ren da do ho mem era
com ple men ta da, via de re gra, pe los fru tos do tra ba lho
fe mi ni no. O tra ba lho, para es sas mu lhe res, não era
um di re i to, mas sim uma im po si ção eco nô mi ca, fru to
das ne ces si da des de so bre vi vên cia. Essa si tu a ção se 
agra va va pelo fato de ine xis ti rem os di re i tos tra ba lhis-
tas, hoje co muns, mas im pen sá ve is no pe río do em
ques tão.

A es fe ra po lí ti ca no Bra sil de fins do sé cu lo XIX
era re du to mas cu li no. A par ti ci pa ção fe mi ni na na vida
po lí ti ca na ci o nal exis tia, mas de for ma in ci pi en te e
pon tu al. Nos úl ti mos anos do Impé rio, por exem plo, li -
gas abo li ci o nis tas com pos tas por mu lhe res atu a ram
de for ma sig ni fi ca ti va no pro ces so que cul mi nou na
abo li ção da es cra vi dão. Por essa épo ca, sur giu tam -
bém, no Bra sil, im pren sa fe i ta por mu lhe res, e não so -
men te para mu lhe res, como ocor ria em ou tros pa í ses
da re gião.

Jor na is tais como o “Sexo Fe mi ni no”, edi ta do
em Mi nas Ge ra is, em 1873, e “O Do min go”, fe i to no
Rio de Ja ne i ro nos idos de 1874, de mons tram os an -
se i os fe mi ni nos no sen ti do de par ti ci pa rem, de modo
ati vo, na vida po lí ti ca na ci o nal.

Esses an se i os se re fle ti ram nos de ba tes da
Assem bléia Cons ti tu in te de 1891, in cum bi da de ela -
bo rar a pri me i ra cons ti tu i ção re pu bli ca na bra si le i ra.
Os par la men ta res, ho mens, em sua to ta li da de, che-
ga ram a con tem plar a pos si bi li da de do voto fe mi ni no,
que aca bou ne ga do.

O co me ço do sé cu lo XX pre sen ci ou o for ta le-
ci men to do mo vi men to fe mi nis ta no Bra sil. Fo ram as 
fe mi nis tas as res pon sá ve is pela in ser ção de fi ni ti va
da ques tão do voto fe mi ni no nos de ba tes po lí ti cos
na ci o na is.

Nes se pe río do, uma mu lher se des ta cou por
seu es pí ri to de li de ran ça e pela sua de di ca ção à ca -
u sa fe mi nis ta. Esta mu lher é Bert ha Lutz. Em uma
épo ca em que ra ras mu lhe res eram ace i tas no ser -
vi ço pú bli co, Bert ha Lutz já exer cia fun ções im por-

tan tes no Mu seu Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, em
1919. No mes mo ano, re pre sen tou o Bra sil no Con -
se lho Fe mi ni no Inter na ci o nal da Orga ni za ção Inter -
na ci o nal do Tra ba lho – OIT. Sua in can sá vel luta em
prol dos di re i tos da mu lher se tra du ziu, en tre ou tras
re a li za ções, na fun da ção da Fe de ra ção Bra si le i ra
pelo Pro gres so Fe mi ni no, em 1922. 

Os es for ços de Bert ha Lutz e de vá ri as ou tras li -
de ran ças fe mi ni nas cul mi na ram, em 1932, na ins ti tu i-
ção do voto fe mi ni no no Bra sil, me di an te a pro mul ga-
ção do Có di go Ele i to ral.

Nes te ano, as ele i ções re ves ti am-se de es pe ci al
im por tân cia, uma vez que os par la men ta res ele i tos
es ta ri am in cum bi dos da ela bo ra ção da nova Cons ti tu-
i ção bra si le i ra. A ex ten são dos di re i tos po lí ti cos às
mu lhe res en se jou o sur gi men to das pri me i ras can di-
da tu ras fe mi ni nas ao Con gres so Na ci o nal e às
Assem bléi as dos Esta dos fe de ra dos. A pró pria Bert -
ha Lutz can di da tou-se a de pu ta da fe de ral pelo Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Essa evo lu ção da le gis la ção na ci o nal foi co ro a-
da com a ele i ção, pela pri me i ra vez na his tó ria bra si le-
i ra, de uma mu lher para in te grar o Par la men to do
País: Car lo ta Pe re i ra de Qu e i roz, que se ele geu de pu-
ta da fe de ral por São Pa u lo. Bert ha Lutz ele geu-se pri -
me i ra su plen te pelo Rio de Ja ne i ro. Tam bém se ele -
ge ram vá ri as de pu ta das es ta du a is, dis tri bu í das em
di ver sos Esta dos bra si le i ros, tais como: Lili La ges, em 
Ala go as, Ma ria Lu i za Bit ten court, na Ba hia, e Alay de
Bor ba, em São Pa u lo.

A ele i ção des sas mu lhe res, em nú me ro tão sig -
ni fi ca ti vo, de mons tra que a ma te ri a li za ção ju rí di ca do
di re i to de voto se fez acom pa nhar da pron ta res pos ta
da so ci e da de bra si le i ra. As ele i ções de 1932 pro va-
ram que a so ci e da de bra si le i ra es ta va pron ta e ma du-
ra, não ape nas para ace i tar o voto e a can di da tu ra das 
mu lhe res, mas tam bém para ele gê-las suas re pre-
sen tan tes no Par la men to.

Des se pe río do em di an te, des con ta dos os pe-
río dos de ex ce ção au to ri tá ria do Po der Exe cu ti vo, a
par ti ci pa ção da mu lher no Po der Pú bli co vem au men-
tan do sen si vel men te. De duas de pu ta das em 1932, a
re pre sen ta ção fe mi ni na na Câ ma ra dos De pu ta dos
sal tou para 26 em 1987, em um pe río do que se ca rac-
te ri za pela con so li da ção de fi ni ti va da de mo cra cia no
Bra sil. Hoje, con ta mos com 45 com pa nhe i ras, nú me-
ro nun ca an tes al can ça do em nos sa his tó ria. Em 71
anos de pre sen ça fe mi ni na no Par la men to bra si le i ro,
a re pre sen ta ção sal tou de 0,4% para 8,8% do to tal de
ca de i ras na Câ ma ra dos De pu ta dos.

No Se na do Fe de ral bra si le i ro, as pers pec ti vas
são ain da mais al vis sa re i ras. É ver da de que o iní cio
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da jor na da fe mi ni na no Se na do foi tar dio. So men te
em 1979 uma mu lher as cen deu ao car go de Se na do-
ra, ain da as sim na con di ção de su plen te. A Se nho ra
Eu ni ce Mi chi les teve a hon ra de abrir o ca mi nho para
Mar lu ce Pin to e Jú nia Ma ri se, as pri me i ras Se na do-
ras ele i tas como ti tu la res para o exer cí cio do car go,
em 1990. 

Ape sar do atra so em re la ção à Câ ma ra, a ban -
ca da fe mi ni na no Se na do é, hoje, pro por ci o nal men te
ma i or que a de nos sa Casa irmã. So mos 10 Se na do-
ras, o que, em um uni ver so de 81 par la men ta res, re -
pre sen ta 12,3% do to tal de ca de i ras.

Aliás, é lí ci to afir mar que o Se na do Fe de ral bra -
si le i ro tem pas sa do por trans for ma ção iné di ta em sua
his tó ria. Não me re fi ro ape nas à pre sen ça das mu lhe-
res no Ple ná rio e nas Co mis sões, algo im pen sá vel na
ca be ça de al guns po lí ti cos até há pou cas dé ca das
atrás. O per fil po lí ti co da Casa tem so fri do pro fun das
al te ra ções, pois o Se na do tem aco lhi do mu lhe res em -
ble má ti cas na luta pe los di re i tos da ci da da nia, mu lhe-
res com só li da tra je tó ria po lí ti ca de es quer da.

Esse é o caso, por exem plo, de Be ne di ta da Sil -
va, ex-em pre ga da do més ti ca, ex-Se na do ra, ex-Go-
ver na do ra e hoje Mi nis tra de Esta do. Ne gra, nas ci da
em uma fa ve la do Rio de Ja ne i ro, mas ple na men te
cons ci en te acer ca de sua ca pa ci da de ina ta de fa zer
po lí ti ca, Be ne di ta é hoje ex po en te na ci o nal na luta
con tras as dis cri mi na ções de gê ne ro e so ci al.

Ma ri na Sil va, Se na do ra li cen ci a da, Mi nis tra de
Esta do e au to ri da de mun di al na de fe sa do meio am bi-
en te, é ou tro exem plo pun gen te de fé e de su pe ra ção
pes so al. Nas ci da na Ama zô nia, em uma fa mí lia de
dez ir mãos, e anal fa be ta até os 16 anos de ida de, Ma -
ri na é, hoje, pa ra dig ma na ci o nal quan do se tra ta de
de fen der os ex clu í dos e de bus car o de sen vol vi men to
auto-sus ten ta do da Ama zô nia.

A ex tra or di ná ria ten dên cia de re no va ção que
ob ser va mos no Par la men to Fe de ral se re pe te nas ou -
tras es fe ras de go ver no e tam bém nos ou tros Po de res
da Re pú bli ca. No Po der Exe cu ti vo Fe de ral, para fi car-
mos ape nas nos car gos de pri me i ro es ca lão, três Mi -
nis té ri os e uma Se cre ta ria de Esta do são en ca be ça-
dos por mu lhe res. O atu al Go ver no do Esta do do Rio
de Ja ne i ro está nas mãos de uma mu lher, as sim
como a pre fe i tu ra de São Pa u lo, a ma i or ci da de da
Amé ri ca do Sul e se gun da ma i or da Amé ri ca La ti na,
atrás ape nas des ta Ci da de do Mé xi co, que tão ca lo ro-
sa men te nos re ce beu a to dos nes te Se mi ná rio.

Re cen te men te, ou tro gran de fe i to foi atin gi do
quan do da no me a ção da Mi nis tra Ellen Gra cie
Northfle et para com por o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Foi a pri me i ra vez em que uma mu lher to mou pos se
na mais ele va da Cor te Ju di ciá ria do Bra sil.

De fi ni ti va men te in se ri da na vida pú bli ca bra si le i-
ra, a par ce la fe mi ni na da po pu la ção nun ca foi tão bem 
re pre sen ta da na his tó ria do Bra sil. Qu es tões de in te-
res se das mu lhe res, his to ri ca men te ne gli gen ci a das,
pas sa ram a ser de ba ti das com a de vi da le gi ti mi da de.

Te mos o exem plo da ques tão do aces so e da
pro te ção da mu lher no mer ca do de tra ba lho. Hoje, no
Bra sil, cer ca de 40% dos pos tos de tra ba lho são ocu -
pa dos por mu lhe res. Das no vas va gas que sur gem a
cada ano, 70% aca bam sen do pre en chi das pe las mu -
lhe res. As bra si le i ras já so mos 38% do to tal de mé di-
cos, 36% dos ad vo ga dos, ju í zes e pro mo to res e mais
da me ta de dos ar qui te tos do País.

Con tu do, ain da há mu i to a con quis tar. Ain da que 
os avan ços te nham sido no tá ve is, ain da per sis tem
dis cre pân ci as na re mu ne ra ção en tre ho mens e mu-
lhe res. O acú mu lo das fun ções de dona-de-casa e de
pro fis si o nal in se ri da no mer ca do de tra ba lho con ti nua
a ser uma re a li da de na ma i o ria dos la res bra si le i ros.

Um, em cada qua tro do mi cí li os bra si le i ros, é
sus ten ta do por mu lhe res. Mais da me ta de des ses do -
mi cí li os é ge ri do por mu lhe res que têm, no má xi mo, 4
anos de edu ca ção for mal. São mi lhões de mu lhe res
que, em con di ções pre cá ri as e in dig na men te re mu ne-
ra das, dão con ta de si, de suas ca sas, de seus fa mi li-
a res e de suas res pon sa bi li da des pro fis si o na is.

Esses são ape nas al guns dos gra vís si mos pro -
ble mas que en vol vem os di re i tos so ci a is das mu lhe-
res no Bra sil. Tais dis tor ções te rão de ser en fren ta das
e cor ri gi das por meio do diá lo go e da com po si ção po -
lí ti ca. Nes se sen ti do, o Par la men to as su me pa pel cru -
ci al, como tes te mu nha e pro ta go nis ta do di re i to em
for ma ção.

Para que o Par la men to seja in tér pre te fi de dig no
dos an se i os po pu la res, po rém, há que ser su pe ra da a 
ques tão da sub-re pre sen ta ção fe mi ni na, fe nô me no
que ocor re tam bém nos ou tros Po de res. Hoje em dia,
mais de 50% do ele i to ra do no Bra sil é com pos to de
mu lhe res; no en tan to, pou co mais de 10% dos car gos
ele ti vos são ocu pa dos por elas.

Para o exer cí cio da ci da da nia ple na das mu lhe-
res, é pre ci so ter voz ati va nos Par la men tos de nos -
sos Pa í ses. O Par la men to, es pa ço do diá lo go ra ci o nal
e da pon de ra ção, é, sem dú vi da, um meio de sa fi an te
para as mu lhe res. Ora, tais ati vi da des eram vis tas
como in com pa tí ve is com o sexo fe mi ni no, o cha ma do
“sexo frá gil”, tido – na vi são pre con ce i tu o sa de mu i tos
– como vul ne rá vel, sen ti men tal e de pen den te do ho -
mem.
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Entre tan to, o au men to da pre sen ça fe mi ni na
nos Par la men tos de mons tra jus ta men te o con trá rio
das te ses de fen di das pe los pre con ce i tu o sos.

Os Par la men tos de on tem, com pos tos em sua
es ma ga do ra ma i o ria por ho mens bran cos, ri cos e de
di re i ta, são hoje ins ti ga dos pela pre sen ça de mu lhe-
res jo vens, ne gras, po bres e de es quer da.

Ouso di zer, com pa nhe i ras aqui pre sen tes, que,
se por um lado, o Par la men to é um meio de sa fi an te
para as mu lhe res, por ou tro, as mu lhe res re pre sen-
tam um de sa fio ain da ma i or para os Par la men tos. As
Ca sas Po lí ti cas que hoje nos re ce bem se vêem na
obri ga ção de re pen sar seu pró prio pa pel como ins ti-
tu i ção, se vêem na obri ga ção de re pen sar seu pró prio
con ce i to de re pre sen ta ti vi da de po pu lar.

É pre ci so ter mos a cons ciên cia de que vi ve mos
um pon to de in fle xão na tra je tó ria po lí ti ca das mu lhe-
res. Estou con ven ci da de que cor ri gir os pre con ce i tos
e as de si gual da des de gê ne ro é con di ção ne ces sá ria
para po der mos fa lar em uma real ex pe riên cia de mo-
crá ti ca e ci da dã.

Nos sa luta é, pois, ina diá vel e es sen ci al na
cons tru ção de um mun do mais jus to e dig no.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Por ta er ra da
Di nhe i ro da Pre vi dên cia fi nan ci ou ór gãos
do go ver no

Éri ca Pa u la Bar cha Cor re ia*

I – Intro du ção

Mu i tas são as afir ma ções a res pe i to do dé fi cit
or ça men tá rio da Pre vi dên cia So ci al. Su ces si va men-
te, os go ver nos ale gam que o sis te ma não tem re cur-
sos para o pa ga men to de to das as suas apo sen ta do-
ri as e pen sões, apon tan do-se como so lu ção para o
pro ble ma um le que de al ter na ti vas, den tre as qua is a
cri a ção de no vas ta xas para as em pre sas e a con tri-
bu i ção do ina ti vo, de modo a am pli ar a fon te de cus te-
io do sis te ma.

Entre tan to, a le i tu ra dos Diá ri os Ofi ci a is da
União con tra diz, efe ti va men te, tais afir ma ções que,
in fe liz men te, nun ca che gam ao co nhe ci men to da so -
ci e da de. O que pre ten de mos aqui de mons trar, re pre-
sen ta uma par ce la mu i to pe que na de uma prá ti ca re i-

te ra da ao lon go do go ver no an te ri or e que, es pe ra-
mos, não se re pi ta no go ver no atu al: re fe ri mo-nos às
vul to sas quan ti as re ti ra das do ca i xa da Se gu ri da de
So ci al (in te gra da pelo tri pé Pre vi dên cia – Assis tên cia
So ci al e Sa ú de) e des ti na das ao fi nan ci a men to de
obras e des pe sas com pes so al e ma te ri a is dos mais
di ver sos ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

A Assem bléia Cons ti tu in te, com o ob je ti vo de
co i bir o his tó ri co des vio de re cur sos des ti na dos à Pre -
vi dên cia So ci al (como a cons tru ção das usi nas atô mi-
cas de Angra I e II, a cons tru ção de Bra sí lia e da pon te
Rio-Ni te rói den tre ou tras) (1), para ou tros seg men tos
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, ino vou, na pro mul-
ga ção da Car ta Mag na de 1988, ao as se gu rar or ça-
men to pró prio para a Se gu ri da de So ci al. Assim, a
par tir daí, a Se gu ri da de So ci al pas sa a con tar com
ca i xa pró prio e pro te ção ju rí di ca con tra a uti li za ção de 
seus re cur sos para ou tros fins. 

Nes tes ter mos, a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988,
em seu ar ti go 167, ve dou a uti li za ção, sem au to ri za-
ção le gis la ti va es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men-
tos fis cal e da se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si-
da de ou co brir dé fi cit de ou tras áre as, como tam bém
ve dou a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe ci al
sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca ção
dos re cur sos cor res pon den tes.

Em ou tras pa la vras, a C.F./88 pro i biu a uti li za-
ção de re cur sos da Se gu ri da de So ci al para ou tros
fins, sal vo se hou ver, nes se caso, au to ri za ção do
Con gres so Na ci o nal e, ain da as sim, des de que não
se jam uti li za dos re cur sos pro ve ni en tes das con tri bu i-
ções so ci a is efe tu a das pe las em pre sas so bre a fo lha
de sa lá ri os e pe los em pre ga dos (já que há pro i bi ção
ex pres sa nes te sen ti do pelo ar ti go 167, in ci so XI da
C.F.).

Entre tan to, não obs tan te a pro te ção ju rí di ca dis -
pen sa da ao ca i xa da Se gu ri da de So ci al, pas sa mos a
de mons trar, al gu mas das pu bli ca ções no Diá rio Ofi ci-
al da União que, so ma das, re mon tam no to tal de R$
5.070.203.446,00,00 (cin co bi lhões, se ten ta mi lhões,
du zen tos e três mil e qua tro cen tos e qua ren ta e seis
re a is).

Cabe res sal tar que os va lo res re ti ra dos da Se -
gu ri da de So ci al re fe rem-se, tão so men te, ao pe río do
de no vem bro a de zem bro de 2002. 

São eles: 
1 – DECRETO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2002

(SEM NÚMERO), PUBLICADO NO DOU – SEÇÃO,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002 

EM SEU ART. 1º, ABRE AO ORÇAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL, EM FAVOR DOS
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MINISTÉRIOS DA FAZENDA, DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CRÉDITO DE
74.386.185,00 (se ten ta e qua tro mi lhões, tre zen tos e
oi ten ta e seis mil, cen to e oi ten ta e cin co re a is).

2 – LEI Nº 10.541, DE 07 DE NOVEMBRO DE
2002

EM SEU ART.1º, ABRE O CRÉDITO DE R$
3.201.123.539,00 (três bi lhões, du zen tos e um mi-
lhões, cen to e vin te e três mil, qui nhen tos e trin ta e
nove re a is) AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DE DIVERSOS ÓRGÃOS DOS
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.

3- DECRETO 21 DE NOVEMBRO DE 2002
(SEM NÚMERO) 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL O CRÉDITO DE R$ 257.711.716,00 (du zen-
tos e cin qüen ta e sete mil, se te cen tos e onze re a is e
se te cen tos e de zes se is re a is) EM FAVOR DE
DIVERSOS ÓRGÃOS DOS PODERES EXECUTIVO
E LEGISLATIVO.

4- DECRETO Nº 4.476, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2002 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DE TRANSFERÊNCIAS A
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS,
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$
80.919.141,00 (oi ten ta mi lhões, no ve cen tos e de ze-
no ve mil, cen to e qua ren ta e um re a is).

5 – LEI Nº 10.572, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2002, PUBLICADO NO DOU – SEÇÃO 1, Nº 228, DE
26 DE NOVEMBRO DE 2002. 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL , EM FAVOR DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 677.683.990,00 (se is cen tos e se ten ta
e sete mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e três mil, no ve-
cen tos e no ven ta re a is).

6 – LEI Nº 10.576, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2002.

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DOS MINISTÉRIOS DA
EDUCAÇÃO E DA SAÚDE NO VALOR DE R$
142.091.424,00 (cen to e qua ren ta e dois mi lhões, no -
ven ta e um mil, qua tro cen tos e vin te e qua tro re a is).

7 – DECRETO (SEM NÚMERO ) DE 2 DE
DEZEMBRO DE 2002 – PUBLICADO NO DOU –
SEÇÃO 1, Nº 233, P. 8, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2002.

ABRE AO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, CRÉDITO NO VALOR DE R$
20.000.000,00 (vin te mi lhões de re a is).

8 – LEI Nº 10.586, DE 4 DE DEZEMBRO DE
2002 – PUBLICADA NO DOU – SEÇÃO 1, P. 12, DE 5
DE DEZEMBRO DE 2002. 

ABRE AO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA E DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 
CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$
68.123.121,00 (ses sen ta e oito mi lhões, cen to e vin te e
três mil, cen to e vin te e um re a is).

9 – LEI Nº 10.590, DE 4 DE DEZEMBRO DE
2002 – PUBLICADA NO DOU – SEÇÃO 1 – P. 17, DE
5 DE DEZEMBRO DE 2002. 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$ 240.988,00 (du zen tos e qua ren ta mil, no ve cen tos
e oi ten ta e oito re a is).

10 – LEI Nº 10.591, DE 4 DE DEZEMBRO DE
2002 – PUBLICADA NO DOU – SEÇÃO 1 – P. 18, DE
5 DE DEZEMBRO DE 2002. 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
VALOR DE R$ 197.811.440,00 (cen to e no ven ta e
sete mi lhões, oi to cen tos e onze mil, qua tro cen tos e
qua ren ta re a is).

11 – DECRETO (SEM NÚMERO) DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2002 – PUBLICADO NO DOU –
SEÇÃO 1, Nº 238, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002. 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
DO MINISTÉRIO DA DEFESA, CRÉDITO DE
56.277.263,00 (cin qüen ta e seis mi lhões, du zen tos e
se ten ta e sete mil, du zen tos e ses sen ta e três re a is).

12 – LEI Nº 10.594, DE 09 DE DEZEMBRO DE
2002 – PUBLICADA NO DOU – SEÇÃO 1, P. 1, Nº
239, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002 

ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DOS MINISTÉRIOS DA
EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO ESPORTE E
TURISMO, CRÉDITO DE 43.762.093,00 (qua ren ta e
três mi lhões, se te cen tos e ses sen ta e dois mil e no-
ven ta e três re a is).

13 – LEI Nº 10.629, DE 26 DE DEZEMBRO DE
2002 – PUBLICADA NO DOU – SEÇÃO 1, P.2, Nº
250, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. 
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ABRE AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL, EM FAVOR DOS MINISTÉRIOS DA
FAZENDA, DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR, DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL E TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NO VALOR DE
250.072.546,00 (du zen tos e cin qüen ta mi lhões, se ten ta
e dois mil, qui nhen tos e qua ren ta e seis re a is).

Por tan to, so men te no pe río do men ci o na do, o
va lor to tal re ti ra do do ca i xa da Se gu ri da de So ci al re -
sul ta no to tal de R$ 5.070.203.446,00,00 (cin co bi-
lhões, se ten ta mi lhões, du zen tos e três mil e qua tro-
cen tos e qua ren ta e seis re a is).

Com re la ção às pu bli ca ções trans cri tas pas sa-
mos às se guin tes con si de ra ções:

1. Os va lo res re ti ra dos do or ça men to da Se gu ri-
da de So ci al des cri tos nos nú me ros 1,3,7 e 11 fo ram
au to ri za dos por meio de De cre to, sem nú me ro, em
fla gran te des res pe i to ao co man do cons ti tu ci o nal ins -
cri to no art. 167, V que veda “a aber tu ra de cré di to su -
ple men tar ou es pe ci al sem pré via au to ri za ção le gis la-
ti va e sem in di ca ção dos re cur sos cor res pon den tes”.
Vale des ta car que o de cre to, se gun do a dou tri na, é
mero ato ad mi nis tra ti vo(2) e não re sul ta da de li be ra-
ção do Con gres so Na ci o nal.

2. A C.F., em seu art. 167, inc. XI, pro í be “a uti li-
za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das con tri bu i ções
so ci a is de que tra ta o art. 195, in ci sos I, a, e II, para a
re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men to de
be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al de
que tra ta o art. 201.”

Em li nhas ge ra is, o tex to cons ti tu ci o nal veda a
uti li za ção de re cur sos da Se gu ri da de So ci al pro ve ni-
en tes das con tri bu i ções dos em pre ga do res so bre a
fo lha de sa lá ri os e dos tra ba lha do res e de ma is se gu-
ra dos da pre vi dên cia so ci al para ou tros fins que não
se jam aque les re fe ren tes ao pa ga men to de be ne fí ci-
os do Re gi me Ge ral.

Di an te do qua dro apre sen ta do per gun ta mos: A
Pre vi dên cia So ci al é re al men te de fi ci tá ria??? A Pre vi-
dên cia So ci al tem al gum me ca nis mo de con tro le que
per mi ta, em seu ca i xa, dis tin guir a re ce i ta dos re cur-
sos de cor ren tes das con tri bu i ções so ci a is de que tra -
ta o art. 195, in ci sos I, a, e II da C.F. das de ma is, ar re-
ca da das sob ou tra ru bri ca?

I.1 – Do re pas se à se gu ri da de So ci al dos Va lo res
ar re ca da dos pela Re ce i ta Fe de ral

De ter mi na a Lei nº 8.212/91, em seu art. 19,
que as con tri bu i ções das em pre sas, in ci den tes so-
bre o fa tu ra men to e o lu cro, bem como as in ci den tes

so bre a re ce i ta de con cur sos de prog nós ti cos se rão
men sal men te re pas sa das pelo Te sou ro Na ci o nal à
Se gu ri da de So ci al para a exe cu ção de seu or ça-
men to.

Nos ter mos do art. 14, § 1º, inc. I, e, da Lei nº
10.524, de 25/07/02, que dis põe so bre as di re tri zes
para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003, o Po -
der Exe cu ti vo de ve rá di vul gar na in ter net, ao me nos,
até o 20º dia de cada mês, re la tó rio da ar re ca da ção
men sal das re ce i tas fe de ra is ad mi nis tra das ou acom -
pa nha das pela Re ce i ta Fe de ral, bem como aque las
ad mi nis tra das pelo INSS. 

Des se modo, co lo ca mos a se guin tes ques tões:
- o Go ver no atu al tem, efe ti va men te, con tro le

so bre ar re ca da ção efe tu a da pela Re ce i ta Fe de ral das 
con tri bu i ções des ti na das à Se gu ri da de So ci al?

- o mon tan te ar re ca da do é re pas sa do aos co-
fres da Se gu ri da de So ci al?

- em que ve í cu lo de co mu ni ca ção es tão dis po ni-
bi li za das tais in for ma ções? (3) 

I.2 – A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 27/00 
Por meio da E.C.27/00, per mi tiu-se a des vin cu-

la ção de 20%, no pe río do de 2000 a 2003, da ar re ca-
da ção de im pos tos e con tri bu i ções so ci a is da União,
de ór gão, de fun do ou de des pe sa. A par tir da Emen -
da, “le gi ti ma-se” toda re ti ra da de re cur sos do or ça-
men to de Se gu ri da de So ci al, des de que ob ser va dos
os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is men ci o na dos (arts.
167, in ci sos V e XI). 

Por tan to, a par das con si de ra ções te ci das (fun -
da men ta das e de mons tra das), po de mos con clu ir que
a Pre vi dên cia So ci al NÃO É DEFICITÁRIA. Caso con -
trá rio, não ha ve ria re cur sos sen do ‘des vin cu la dos’ de
seu or ça men to para ou tras áre as da ad mi nis tra ção
pú bli ca fe de ral.

II – Aná li se Ju rí di ca de al guns pon tos da
re for ma pro pos ta pelo Go ver no

II.1 – A Insti tu i ção de Con tri bu i ção para Apo sen-
ta dos e Pen si o nis tas

Sa be mos que dou tri na ri a men te a apo sen ta do-
ria equi va le ao des can so re mu ne ra do para aque le
que la bo rou uma vida in te i ra e já não mais dis põe
ener gia e sa ú de para pros se guir no tra ba lho.

A pró pria C.F., em seu art. 6., as se gu ra como di -
re i to so ci al de seus sú di tos a sa ú de e a pre vi dên cia
so ci al.

Com base no ve lho e re i te ra do ar gu men to de
que há ne ces si da de de se rem cri a das mais ou tras
for mas de fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al, em

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 15939    313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



face de seu dé fi cit, o go ver no Lula de se ja, ago ra, ta -
xar as apo sen ta do ri as e pen sões do Re gi me Ge ral.

Para que as sim pro ce da, será ne ces sá rio que
se emen de, mais uma vez, o tex to cons ti tu ci o nal,
pois, reza seu art. 194, inc. IV que o Po der Pú bli co or -
ga ni za rá a Se gu ri da de So ci al pa u ta da na ir re du ti bi li-
da de do va lor dos be ne fí ci os e dis põe o art. 195, inc.
II, que não in ci di rá con tri bu i ção so bre apo sen ta do ria
e pen são con ce di das pelo re gi me ge ral da pre vi dên-
cia so ci al.

A res pe i to da pos si bi li da de de emen da à Cons ti-
tu i ção Fe de ral, en ten de mos que, nes te caso, por se
tra tar de di mi nu i ção de di re i tos so ci a is ga ran ti dos
pela pró pria C.F., as se gu ra dos ao ci da dão pela ma ni-
fes ta ção de von ta de do Po der Cons ti tu in te Ori gi ná rio,
não há como se le gi ti mar essa emen da.

Qu an to à ta xa ção do ser vi dor ina ti vo, reza o tex -
to cons ti tu ci o nal, em seu art. 40, que con tri bu i rá para
o re gi me pró prio o ser vi dor ti tu lar de car go efe ti vo.
Cabe res sal tar que o ser vi dor ina ti vo não exer ce car -
go e, por tan to, não pode par ti ci par da re la ção de cus -
te io; quan to ao pen si o nis ta, este se quer par ti ci pou da
re la ção ju rí di ca como ser vi dor pú bli co.

Por tan to, cada vez mais pre sen ci a mos o que
bem de no mi nou Ca no ti lho de “des cons ti tu ci o na li za-
ção de ma té ri as” pela qual os go ver nan tes, em nome
da eco no mia, di mi nu em e su pri mem di re i tos so ci a is
cons ti tu ci o nal men te as se gu ra dos.(4)

II.2 – A Uni fi ca ção do re gi me pró prio com o Re gi-
me Ge ral

His to ri ca men te, as pri me i ras apo sen ta do ri as no 
se tor pú bli co de que te mos no tí cia sur gi ram em Roma 
e eram con ce di das aos ve te ra nos do exér ci to. (5) 

Atu al men te, os tra ba lha do res vin cu la dos à ad -
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral por meio do re gi me es ta-
tu tá rio têm di re i to à apo sen ta do ria com pro ven tos in -
te gra is e, sal vo as per mis sões au to ri za das pela
Cons ti tu i ção Fe de ral, não po dem exer cem ou tra ati vi-
da de re mu ne ra da. Com re la ção aos ju í zes, pro mo to-
res, pro cu ra do res, há au to ri za ção para exer cer, ape -
nas, um car go de pro fes sor.

Tais ser vi do res não têm di re i to ao FGTS e, no
to can te ao re gi me de pre vi dên cia, con tri bu em com
11% (onze por cen to) so bre o to tal de seus ven ci men-
tos, não ha ven do, por tan to, teto para a con tri bu i ção.

Com re la ção ao tra ba lha dor da ini ci a ti va pri va-
da, des de que os ho rá ri os se jam com pa tí ve is, po de rá
ele exer cer quan tas ati vi da des re mu ne ra das qui ser,
ou pu der, com di re i to ao FGTS e re co lhen do para o
re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al até o li mi te de 11%

so bre a quan tia de R$1.561,56, ou seja, há um li mi te
para o re co lhi men to (o cha ma do teto). 

Ape nas para exem pli fi car, um fun ci o ná rio pú bli-
co que per ce ba R$ 8.000,00 re co lhe rá para o cha ma-
do PPS, a im por tân cia de R$ 880,00, ao pas so que
um exe cu ti vo da ini ci a ti va pri va da, que per ce ba o
mes mo va lor como re mu ne ra ção, re co lhe rá para o
INSS o va lor de R$171,77 (11% de R$1.561,56).
Cabe res sal tar que se esse mes mo exe cu ti vo exer cer
mais uma, ou duas, ati vi da des re mu ne ra das, con ti nu-
a rá re co lhen do esse mes mo va lor, pois, de acor do
com o sis te ma atu al ele já re co lhe pelo teto em uma
de suas ati vi da des.

Por tan to, den tro do qua dro apre sen ta do, não há 
como jus ti fi car a uni fi ca ção dos dois re gi mes de tra-
ba lho. A re for ma que se pre ten de não pode ser apre -
ci a da ape nas sob a óti ca do re gi me de pre vi dên cia,
de i xan do para trás as pe cu li a ri da des e li mi ta ções ine -
ren tes ao ocu pan te de car go pú bli co.

Por ou tro lado, sob a óti ca do fi nan ci a men to dos
dois sis te mas, é sa bi do que a ge ra ção atu al fi nan cia
os be ne fí ci os da ge ra ção pas sa da, e que a ge ra ção
fu tu ra be ne fi ci a rá a atu al no mo men to opor tu no.

Pois bem, pro mo vi da a uni fi ca ção dos re gi mes e 
pas san do o fun ci o ná rio pú bli co a con tri bu ir de for ma
equi va len te ao tra ba lha dor da ini ci a ti va pri va da, não
se es ta ria com pro me ten do o fi nan ci a men to en tre as
ge ra ções? Quem irá fi nan ci ar os be ne fí ci os dos atu a-
is apo sen ta dos e pen si o nis tas do se tor pú bli co?

Ape nas para ilus trar, atu al men te, os pa í ses eu -
ro pe us se de pa ram com essa in ter rup ção no sis te ma
de fi nan ci a men to en tre as ge ra ções em ra zão da ba i-
xa taxa de na ta li da de de suas po pu la ções.

Tam bém não po de mos ol vi dar a ques tão do di -
re i to ad qui ri do, que não pode ser su pri mi do em prol
do fa tor eco nô mi co. Se os sis te mas, pú bli co e pri va do,
são hoje pro ble má ti cos, são con se qüên ci as da má
ges tão fi nan ce i ra e da fal ta pla ne ja men to atu a ri al. (6) 

Vale res sal tar, ou tros sim, no que tan ge ao re gi-
me do ser vi dor pú bli co fe de ral, que a União não cum -
pre com seus com pro mis sos de car re gar para o cha -
ma do PSS (pla no de se gu ri da de do ser vi dor) a sua
par te no cus te io do re gi me. Assim como o em pre ga-
dor é res pon sá vel pelo re co lhi men to de sua cota pa -
tro nal para o cus te io do re gi me ge ral de pre vi dên cia
so ci al, a União tem a sua res pon sa bi li da de no cus te io
do re gi me de seus ser vi do res pú bli cos. Por tan to,
cabe le var ao co nhe ci men to da so ci e da de o mo ti vo
pelo qual se ale ga que tal re gi me é de fi ci tá rio.

Con clu são
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Fal ta à gran de par te dos po lí ti cos bra si le i ros a
cul tu ra da de mo cra cia: um Esta do só é so be ra no e
sé rio se se guir fi el men te os di ta mes de sua Cons ti tu i-
ção Fe de ral. O pro ble ma do Sis te ma de Se gu ri da de
So ci al Bra si le i ro se con cen tra na fal ta de pla ne ja men-
to (cujo erro se re ve la na Lei nº 8.212/91, de no mi na da
Pla no de Cus te io, que traz em seu bojo nor mas lan ça-
das sem qual quer pla ne ja men to atu a ri al) e em ges-
tões mal su ce di das.

Fos sem ob ser va dos os dis po si ti vos ten den tes à 
pro te ção or ça men tá ria da Se gu ri da de So ci al e ti vés-
se mos re al men te um pla no de cus te io, con se qüen te-
men te te ría mos um sis te ma bem ge ri do e sem dé fi cit.

Espe ra mos que o go ver no atu al re to me o dis -
cur so de cam pa nha e pre ser ve di re i tos so ci a is du ra-
men te con quis ta dos ao lon go de dé ca das, não os
des cons ti tu ci o na li zan do em nome da “eco no mia na -
ci o nal”.

Des tar te, fi na li za mos com as se guin tes ques-
tões: se o atu al sis te ma de pre vi dên cia so ci al é de fi ci-
tá rio, como jus ti fi car a des ti na ção de seus re cur sos
para ou tras áre as da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral?

Não fos sem tais em prés ti mos, não te ria a Pre vi-
dên cia re cur sos para cum prir, de for ma dig na, com to -
das as suas obri ga ções para com os seus se gu ra-
dos? Ha ve ria ne ces si da de de am pli ar a base de tri bu-
ta ção de em pre sas e ins ti tu ir na co bran ça para os
apo sen ta dos e pen si o nis tas? A im plan ta ção de no vos
pos tos de tra ba lho for mal, pro me ti da pelo atu al pre si-
den te não au men ta rá o nú me ro de no vos con tri bu in-
tes para o sis te ma?

Será que o Go ver no atu al tem o co nhe ci men to
des ta prá ti ca (que, aliás, foi re fu ta da pelo Pre si den te
Lula em seus dis cur sos de cam pa nha)?

Des tar te, a ques tão não pode ser re su mi da a
um pro ble ma eco nô mi co, de ven do ser ana li sa da com
se ri e da de, com ca u te la e am pla men te de ba ti da por
es tu di o sos do di re i to.

No tas de ro da pé
1 – con for me ar ti go de Adé lia Ma ria Ma re lin, in ti-

tu la do As con tas da pre vi dên cia. Re vis ta de Pre vi dên-
cia So ci al, São Pa u lo, ano XXIII, n.223, p.598-599, ju -
nho 99. 

2 – Como bem de fi niu Hely Lo pes Me i rel les os
de cre tos “são atos ad mi nis tra ti vos da com pe tên cia
ex clu si va dos che fes do Exe cu ti vo (...)”. “Como ato
ad mi nis tra ti vo, o de cre to está sem pre em si tu a ção in -
fe ri or à da lei e, por isso mes mo, não a pode con tra ri-
ar.” In Di re i to ad mi nis tra ti vo bra si le i ro. São Pa u lo, Ma -
lhe i ros Ed., 1992. p. 161/162. 

3 – Cf. dis pos to no art. 14 da men ci o na da Lei nº
10.524, de 25/07/02, a apro va ção e a exe cu ção da lei
or ça men tá ria de 2003 se rão efe tu a das de modo a evi -
den ci ar a trans pa rên cia da ges tão fis cal e ob ser vân-
cia do prin cí pio da pu bli ci da de, per mi tin do am plo
aces so da so ci e da de a to das es sas in for ma ções.

4 – CANOTILHO, José Jo a quim Go mes. Cons ti-
tu i ção di ri gen te e vin cu la ção do le gis la dor. Co im bra:
Ed. Co im bra, 1994.p.470. 

5 – Con for me La se gu ri dad so ci al em una so ci e-
dad cam bi an te. Ma drid: Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu-
ri dad So ci al, 1992.p. 19-20. (Co le ci on de se gu ri dad
so ci al).

6 – Con fi ra-se a aná li se des sa ques tão em nos -
sa tese de dou to ra men to in ti tu la da Aspec tos da re for-
ma da apo sen ta do ria no se tor pú bli co. 2001. 214 f. Fa -
cul da de de Di re i to, PUC São Pa u lo, São Pa u lo.

Éri ca Pa u la Cor re ia é mes tre e dou to ra em
Di re i to Pre vi den ciá rio pela PUC-SP, pro fes so ra de
gra du a ção e pós-gra du a ção em Di re i to, co-au to ra
da obra Cur so de Di re i to da Se gu ri da de So ci al, pu-
bli ca do pela Ed. Sa ra i va.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Pa u lo Paim, 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 Srs. Íris de Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, por per -
mu ta com a Se na do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Se na-
do ra Iris de Ara ú jo, que pre si de esta ses são, Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko, de ma is Se na do ras e Se na do-
res, co me ço o meu pro nun ci a men to na li nha em que
ter mi nou o da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

Logo que a re for ma da Pre vi dên cia foi en ca mi-
nha da ao Con gres so Na ci o nal, eu dis se, com mu i ta
fir me za – não numa li nha de de sa fio ao Go ver no, ao
Exe cu ti vo –, que ela não se ria apro va da. Para nos sa
ale gria, numa vo ta ção da Ban ca da do Par ti do dos
Tra ba lha do res na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre a re -
for ma, mais de 38 De pu ta dos não com pa re ce ram, ou
seja, abs ti ve ram-se da vo ta ção, 22 vo ta ram con tra e
32 vo ta ram a fa vor. Isso não de mons tra que a Ban ca-
da fe de ral do PT está con trá ria à re for ma, mas que a
ma i o ria não ace i tou a fa mo sa PEC nº 40, nos mol des
em que foi apre sen ta da à Casa.

No Se na do, a si tu a ção não é di fe ren te. Te nho
con ver sa do com a ma i o ria dos Se na do res, não só
com os do PT, mas com to dos do Blo co de apo io ao
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Go ver no. Enten do que 80% têm a mes ma po si ção:
são a fa vor da re for ma, as sim como eu, mas com mu -
dan ças.

Nes ta se ma na, tive a fe li ci da de de fa lar com o
Re la tor da re for ma, o De pu ta do José Pi men tel, que
veio ao meu ga bi ne te, na Vice-Pre si dên cia. S. Exª me
in for mou – não di ria nem que me aler tou – que ha ve rá
mu dan ças, me di an te acor do na Câ ma ra e, tal vez, no
Se na do. Esta Casa não vai se fur tar a dar a sua po si-
ção em as sun to que, como sem pre digo, in te res sa
aos 175 mi lhões de bra si le i ros. To ma ra que a re for ma
já ve nha mo di fi ca da da Câ ma ra dos De pu ta dos! Se
as mu dan ças que vi e rem da Câ ma ra aten de rem ao
que a ma i o ria dos Se na do res de se ja, não ha ve rá pro -
ble ma al gum; caso con trá rio, com cer te za, mu da re-
mos a pro pos ta.

A con tri bu i ção dos ina ti vos mu da rá. A ten dên cia
é trans fe rir a res pon sa bi li da de des sa de fi ni ção aos
Go ver na do res e aos Mu ni cí pi os, apon tan do ain da
que, caso seja de fi ni da, de ve rá va ler para aque les
que re ce bem aci ma de R$2,4 mil.

Ha ve rá, sim, re gra de tran si ção. Não será per mi-
ti do que o ser vi dor que es ti ver se apo sen tan do, por
exem plo, um mês após a re for ma ser san ci o na da, te -
nha uma per da em seus ven ci men tos de até 50%.

Con for me me dis se o Re la tor, tam bém ha ve rá
mu dan ças no prin cí pio da pa ri da de. De ve rá ha ver
uma pa ri da de. O apo sen ta do po de rá ter o mes mo re -
a jus te em seu sa lá rio da que le que está no Re gi me
Ge ral da Pre vi dên cia – que este ano foi de 20%, e o
apo sen ta do do ser vi ço pú bli co ga nhou 0% – ou da-
que le ser vi dor que está na ati va.

Ou tra ques tão que será mo di fi ca da é a das pen -
sões. Não po de rá per ma ne cer a re gra que diz que a
pen si o nis ta re ce be rá até – pode ser me nos – 70% do
que re ce bia no caso do fa le ci men to do es po so, do
com pa nhe i ro ou da com pa nhe i ra. A ten dên cia é que
só pos sa exis tir um re du tor quan do o sa lá rio ul tra pas-
sar a fa i xa dos R$2,4 mil.

Enfim, se rão cin co ou seis mu dan ças fun da-
men ta is. Enten do tam bém que a ges tão qua dri par ti te
deve ser as se gu ra da, as sim como o re cur so que a
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko fa zia. Va mos de fi nir
nes sa emen da que to dos os re cur sos da se gu ri da de,
em que está a Pre vi dên cia, fi quem na ca i xa da se gu ri-
da de. Se isso não ocor rer, será até uma pos tu ra ma -
lan dra.

Di zem que a Pre vi dên cia tem dé fi cit, mas, todo
mês – e a Se na do ra foi mu i to fe liz ao fa lar so bre isso,
e sou tes te mu nha, por que tam bém li esse do cu men to
–, re ti ram re cur sos, via de cre to ou me di da pro vi só ria,

da se gu ri da de para ou tros Mi nis té ri os.Lem bro-me de 
que, há al gum tem po, fo ram des vi a dos re cur sos até
para com prar go i a ba Cas cão. O ex-De pu ta do Au gus-
to Car va lho, de Bra sí lia, hoje De pu ta do Dis tri tal, fez a
de nún cia com um do cu men to. Em ou tra opor tu ni da-
de, o di nhe i ro foi uti li za do para com prar car ros. Assim, 
não dá mes mo! Des sa for ma, sem pre apon ta rá dé fi-
cit! Des via-se o di nhe i ro, e, quan do fal tam os re cur-
sos, di zem que ti ve ram que apor tar re cur sos para o
Mi nis té rio da Pre vi dên cia, por que a Pre vi dên cia está
fa li da. Está fa li da co i sa ne nhu ma! O que está fa lin do,
se gui da men te, são os fun dos de pen são ca pi ta ne a-
dos tam bém pela área pri va da.

Nes ta se ma na, re ce bi uma de nún cia a res pe i to
do fun do de pen são da Va rig. Há uma mo vi men to
para que haja a fu são da Va rig com a TAM – vou fa zer
um pro nun ci a men to na pró xi ma se ma na es pe ci fi ca-
men te so bre esse as sun to –, e os fun ci o ná ri os da Va -
rig me apre sen tam um do cu men to que de mons tra
que po de rá ha ver até 100% de de mis são.

Como es tou dis cu tin do a Pre vi dên cia, não vou
fa lar da Va rig ou da TAM, mas que ro di zer que o fun do
de pen são da Va rig está fa li do, por que hou ve um des -
vio – por par te, in fe liz men te, da di re ção da em pre sa,
que não pa gou a sua par te – de cer ca de R$2 bi lhões.

Então, per gun to: se for apro va da a vi são de fen-
di da por al guns de que, aci ma de uma de ter mi na da
fa i xa, o Esta do con tri bu i ria com uma par te e o tra ba-
lha dor com ou tra e se o fun do de pen são fa lir, quem
ga ran ti rá a apo sen ta do ria do tra ba lha dor?

Re ce bi uma car ta de um tra ba lha dor fran cês
con tan do-me o seu dra ma: con tri bu iu 40 anos para o
fun do de pen são de uma em pre sa – caso se me lhan te
ao da Va rig –, e, de po is, dis se ram para ele que a em -
pre sa fa liu.Re sul ta do: a sua apo sen ta do ria será zero.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko, como ci tei o seu nome duas
ou três ve zes, V. Exª tem di re i to ao apar te.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Se rei bas tan te bre ve, por que o tem po é pre ci o so. Mas 
essa ques tão dos fun dos de pen são, Se na dor Pa u lo
Paim, é algo de al tís si mo ris co. V. Exª está se re por-
tan do à Fran ça, para fa lar de co i sas que es tão acon -
te cen do nes te mo men to, mas, se olhar mos o nos so
re dor, ve re mos as Ca pe mis da vida e tan tos ou tros –
há uma lis ta imen sa – que le va ram di nhe i ro dos bra si-
le i ros, fa li ram, e fi cou o dito pelo não dito. Uma co i sa é 
um fato como esse ocor rer com uma pes soa que está
no apo geu da sua vida, in ves tin do para fa zer uma
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pou pan ça para o fu tu ro, ain da com ca pa ci da de de tra -
ba lho – sei que é uma si tu a ção dura, di fí cil, so fri da –,
mas ou tra co i sa é um ci da dão, de po is de tra ba lhar 30
ou 40 anos, quan do es ti ver com 60 anos de ida de, de
uma hora para ou tra, ver-se sem len ço e sem do cu-
men to – des cul pem-me o ter mo –, sem nada. Como
essa pes soa vai re sis tir? Como va mos vi ver? Esses
fun dos são em pre en di men tos de al tís si mo ris co, de
al tís si ma pe ri cu lo si da de. Mu i to obri ga da.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to V. Exª e que ro dar um ou tro de po i men to so bre
o que me foi dito pe los fun ci o ná ri os da Va rig.

V. Exªs sa bem quem se rão os pri me i ros de mi ti-
dos? Exa ta men te aque les que op ta ram pelo fun do de
pen são da Va rig. Por que eles se rão de mi ti dos em pri -
me i ro lu gar, já que apos ta ram na em pre sa? Por que a
em pre sa não terá que pa gar ao fun do a par te a que
eles te ri am di re i to e que ela não de po si tou. Eles sem -
pre re ce be rão como uma pou pan ça o que eles de po-
si ta ram, ou seja, se a em pre sa de via para esse tra ba-
lha dor, para efe i to de apo sen ta do ria, o cor res pon den-
te, por exem plo, a R$100 mil – R$50 mil do tra ba lha-
dor, R$50 mil dela –, no ato da in de ni za ção, pela for -
ma como foi fe i to o re gi men to in ter no des se fun do, ela 
de vol ve ape nas R$50 mil. E, quan to aos R$50 mil que 
não fo ram pa gos, a em pre sa pas sa a não de ver mais,
ou seja, a em pre sa re ce be uma anis tia. É uma brin ca-
de i ra!

Por tan to, essa op ção dos fun dos de pen são co -
lo ca da na re for ma da Pre vi dên cia tra rá um pre ju í zo
enor me para os tra ba lha do res das áre as pú bli ca e pri -
va da.

Mas esse não era o tema de meu pro nun ci a-
men to hoje. V. Exª fez um dis cur so bri lhan te e aca bou
me pro vo can do para fa lar so bre a Pre vi dên cia, um as -
sun to de que gos to mu i to. Na ver da de, que ria hoje fa -
lar a res pe i to do PROEP, uma bri lhan te ini ci a ti va do
Go ver no an te ri or que está ten do um novo im pul so por 
par te do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que. Qu e ro cum pri-
men tar S. Exª, como tam bém o Di re tor-Ge ral do
PROEP, o ex-De pu ta do Fe de ral Aldo Aran tes, do
PCdoB, e o seu che fe de ga bi ne te, Dr. Tra ja no, que
cu i da des sa ques tão, por es ta rem im pul si o nan do,
mais uma vez, o PROEP, que é um pro gra ma vol ta do
ao for ta le ci men to do en si no pro fis si o nal no cam po da
edu ca ção.

No re fe ri do Pro gra ma, o me ni no ou a me ni na
que se for ma no pri me i ro ou se gun do grau já sa i ria
com a sua for ma ção pro fis si o nal. Con si de ro isso im -
por tan te, por que, num mo men to como este, em que o 
de sem pre go cam pe ia de Nor te a Sul e de Les te a
Oes te des te País, cada vez mais as pou cas va gas

que sur gem exi gem um cer to co nhe ci men to teó ri co e
prá ti co da fun ção a exer cer, e aí ob ser va mos uma dis -
cri mi na ção enor me em re la ção aos dois mi lhões de
jo vens que es tão ap tos para o tra ba lho, todo ano, sob
a ale ga ção de que são inex pe ri en tes, de que não co -
nhe cem a área.

Bra sí lia foi pal co esta se ma na, Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, do Se mi ná rio Na ci o nal de
Edu ca ção Pro fis si o nal, cujo ob je ti vo foi re to mar a dis -
cus são so bre o en si no pro fis si o na li zan te no País ten -
do em vis ta a im ple men ta ção de uma po lí ti ca pú bli ca
de edu ca ção co e ren te com as di re tri zes de um novo
Pro je to de De sen vol vi men to Na ci o nal.

Pro mo vi do pela Se cre ta ria de Edu ca ção Mé dia
e Tec no lo gia do Mi nis té rio da Edu ca ção, des se even -
to sa í ram di ver sas re co men da ções, que va mos adi -
an te re gis trar, para a de fi ni ção da Edu ca ção Pro fis si-
o nal como uma po lí ti ca pú bli ca que con tem ple as di -
ver sas ins tân ci as do Esta do e da so ci e da de ci vil.

Antes, po rém, gos ta ria de fa zer al guns co men-
tá ri os so bre o mo men to por que pas sa a Edu ca ção
Pro fis si o nal, par ti cu lar men te nes te mo men to em que
o Bra sil tem pela fren te o de sa fio de cri ar mi lhões de
em pre gos.

Os no vos pos tos de tra ba lho que fo rem ofer ta-
dos es ta rão cada vez mais re ser va dos para os tra ba-
lha do res que te nham con di ções de se ade quar aos
avan ços tec no ló gi cos e às exi gên ci as das em pre sas
que ago ra en fren tam a com pe ti ção em mer ca dos glo -
ba li za dos. Ou seja, os can di da tos a es ses no vos em -
pre gos pre ci sa rão tam bém es tar cada vez mais bem
edu ca dos e ain da me lhor tre i na dos para que pos sam
cor res pon der às exi gên ci as das em pre sas em re la-
ção ao seu de sem pe nho pro fis si o nal.

A for ma ção de tra ba lha do res ca pa zes de en-
fren tar as mu dan ças eco nô mi cas e so ci a is que o
mun do ex pe ri men ta vai exi gir que o País pros si ga no
ne ces sá rio de sen vol vi men to da Edu ca ção Pro fis si o-
nal, e para isso é im pe ra ti vo que se in clua o en si no
pro fis si o na li zan te como pri o ri da de na edu ca ção bra -
si le i ra. Essa con cep ção já foi as si mi la da nes te Con-
gres so Na ci o nal, onde, en ten den do a im por tân cia da
Edu ca ção Pro fis si o nal para o novo mo de lo de de sen-
vol vi men to do País, par la men ta res de di ver sos Par ti-
dos cons ti tu í ram a Fren te Par la men tar em De fe sa da
Edu ca ção Pro fis si o nal.

A Fren te, que está aber ta e an ga ri an do no vas
ade sões, tem na Câ ma ra dos De pu ta dos a Pre si dên-
cia do De pu ta do Alex Can zi a ni (PTB-PR) e a efe ti va
par ti ci pa ção dos De pu ta dos Co lom bo (PT-PR), Da ni-
el Alme i da (PCdoB-BA) e  Ro nal do Vas con ce los
(PL-MG). Aqui no Se na do, te nho a hon ra de di vi dir
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com es ses Par la men ta res a co or de na ção des ses tra -
ba lhos.

São ob je ti vos da Fren te Par la men tar:
Apo i ar a Edu ca ção Pro fis si o nal como fa tor re le-

van te no novo mo de lo de de sen vol vi men to do País;
Con tri bu ir para uma po lí ti ca de Edu ca ção Pro -

fis si o nal em sin to nia com a po lí ti ca de de sen vol vi-
men to do País, com ên fa se ao ca rá ter pú bli co;

Con tri bu ir para a im ple men ta ção de uma po lí ti-
ca de fi nan ci a men to da Edu ca ção Pro fis si o nal; e

Con tri bu ir para a alo ca ção de re cur sos para o
en si no pro fis si o na li zan te e para o PROEP, o Pro gra-
ma de Expan são da Edu ca ção Pro fis si o nal.

Ini ci a ti va do Mi nis té rio da Edu ca ção em par ce-
ria com o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, o
PROEP é di ri gi do pelo ex-De pu ta do Aldo Aran tes e
se cons ti tui no mais im por tan te ins tru men to para au -
men tar a ge ra ção de ren da e as opor tu ni da des de
em pre go do tra ba lha dor bra si le i ro, pois mais do que
nun ca o em pre go e a ren da es tão li ga dos à for ma ção
da mão-de-obra de ele va da qua li fi ca ção.

O Pro gra ma, como não po de ria de i xar de acon -
te cer em um go ver no li de ra do pelo Par ti do dos Tra ba-
lha do res, está en tre as pri o ri da des do Mi nis tro Cris to-
vam Bu ar que, que não tem me di do es for ços para le-
var adi an te a exe cu ção dos seus pro je tos, não obs-
tan te as ad ver si da des fi nan ce i ras que en fren ta.

Ele visa, de acor do com a nova Lei de Di re tri zes
e Ba ses da Edu ca ção, à ex pan são, mo der ni za ção,
me lho ria de qua li da de e per ma nen te atu a li za ção da
Edu ca ção Pro fis si o nal no País. Esses ob je ti vos de-
vem ser al can ça dos me di an te a am pli a ção e di ver si fi-
ca ção da ofer ta de va gas; a ade qua ção de cur rí cu los
e cur sos às ne ces si da des do mun do do tra ba lho; a
qua li fi ca ção, re ci cla gem e re pro fis si o na li za ção de tra -
ba lha do res, in de pen den te do ní vel de es co la ri da de; e 
a for ma ção e ha bi li ta ção de jo vens e adul tos nos ní ve-
is mé dio (téc ni co) e su pe ri or (tec no ló gi co).

Os re cur sos do PROEP são ori gi ná ri os de do ta-
ções or ça men tá ri as do Go ver no Fe de ral, sen do 25%
de re cur sos do MEC, 25% de re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, do Mi nis té rio do Tra ba-
lho e Empre go, e os 50% res tan tes ad vêm de em-
prés ti mo do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to – BID.

O Pro gra ma fi nan cia as se guin tes ações: 
Re a li za ção de es tu dos de pré-in ves ti men tos ne -

ces sá ri os à ela bo ra ção de pla nos es ta du a is para a
Re for ma e Expan são do Ensi no Mé dio – PEM e
Expan são da Edu ca ção Pro fis si o nal – PEP, bem
como de pro je tos es co la res;

Inves ti men to na área de Edu ca ção Pro fis si o nal,
in clu in do ações de re for ma/am pli a ção de ins ti tu i ções
fe de ra is e/ou es ta du a is de Edu ca ção Pro fis si o nal já
exis ten tes;

Cons tru ção de Cen tros de Edu ca ção Pro fis si o-
nal sob a res pon sa bi li da de dos Esta dos/Dis tri to Fe-
de ral e do Seg men to Co mu ni tá rio;

Aqui si ção de equi pa men tos téc ni co-pe da gó gi-
cos e de ges tão;

Aqui si ção de ma te ri a is de en si no-apren di za-
gem;

Ca pa ci ta ção de do cen tes e pes so al téc ni co-ad-
mi nis tra ti vo; e

Pres ta ção de ser vi ços e con sul to ri as para a re a-
li za ção de es tu dos nas áre as téc ni co-pe da gó gi cas e
de ges tão.

Por meio des se con jun to de ações, o PROEP
pre ten de ser o prin ci pal agen te de im plan ta ção do
Sis te ma de Edu ca ção Pro fis si o nal no País. Mas, para
que isso se tor ne uma re a li da de, é pre ci so do tar o
Pro gra ma de con di ções fi nan ce i ras que lhe pos si bi li-
tem o cum pri men to dos seus ob je ti vos.

La men ta vel men te, o PROEP está pas san do por 
um gran de aper to or ça men tá rio. Para este ano de
2003, o or ça men to que teve apro va do era de ape nas
R$62,7 mi lhões, e, com o con tin gen ci a men to, os seus 
re cur sos fo ram re du zi dos a R$42,7 mi lhões. Esse
mon tan te não é su fi ci en te se quer para sus ten tar os
pro je tos já em exe cu ção. Só para os 105 con vê ni os
as si na dos no ano pas sa do se ri am ne ces sá ri os
R$260 mi lhões. Sem os re cur sos, a Se cre ta ria de
Ensi no Mé dio e Tec no ló gi co e o PROEP de ci di ram
can ce lar es ses con vê ni os. A li mi ta ção dos re cur sos
pro vo cou tam bém a sus pen são do pro ces so de se le-
ção de no vos pro je tos, que de ve rá ser aber to so men-
te no se gun do se mes tre, com no vos cri té ri os de se le-
ção e nova me to do lo gia. Os pro je tos can ce la dos se -
rão re a va li a dos à luz des ses no vos cri té ri os e te rão
tra ta men to es pe ci al. Essa ava li a ção será fe i ta an tes
da aná li se de no vos pro je tos, mas sua apro va ção es -
ta rá con di ci o na da à li be ra ção de no vos re cur sos para
o PROEP.

O que es tou di zen do é que o Go ver no an te ri or
in cen ti vou, mas aca bou apro van do so men te R$42 mi -
lhões, quan do se ri am ne ces sá ri os R$260 mi lhões. O
Mi nis tro Cris to vam quer que re to me mos, a par tir des -
se or ça men to, uma ver ba su fi ci en te para ques tão tão
im por tan te quan to o en si no pro fis si o nal.

Antes de con ce der um apar te no va men te à Se -
na do ra Serys, que faço ques tão de ou vir, que ro di zer
que me vejo na obri ga ção de fa zer, nes ta tri bu na, a
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de fe sa do Mi nis tro Cris to vam. S. Exª foi mal-en ten di-
do em uma pa les tra que fez re cen te men te, in clu si ve
para pro fis si o na is que atu am nes sa área. Esta vam lá
mais de mil pro fis si o na is, vin dos de to das as par tes
do País, para apo i ar o PROEP. O Mi nis tro não fez uma 
crí ti ca ao seu Go ver no, ao nos so Go ver no, ao Go ver-
no do Lula. O que o Mi nis tro dis se é que nós não po -
de mos fi car in di fe ren tes. A nos sa ten dên cia, nas ruas, 
ao ver uma cri an ça pe din do es mo las, ao ver uma cri -
an ça ou um ado les cen te na sar je ta, é não re a gir, por -
que aca ba mos nos acos tu man do com es sas ce nas.
O que S. Exª dis se foi: va mos re a gir. E este Go ver no
vai re a gir de for ma tal que con se gui re mos, no fu tu ro,
di zer que, no nos so Go ver no, não fi cou uma cri an ça
fora da es co la. O en si no pro fis si o nal é que vai per mi tir
que essa cri an ça tra ba lhe ama nhã.

Ouço, mais uma vez, a Se na do ra Serys, com
sa tis fa ção.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Com cer te za, Se na dor Paim, V. Exª toca num as sun to
de ex tre ma re le vân cia, que é o en si no pro fis si o na li-
zan te. Como V. Exª bem dis se, no fi nal do Go ver no
pas sa do, al gu ma co i sa co me çou a ser fe i ta, mas foi o
Go ver no pas sa do que aca bou com o en si no pro fis si o-
na li zan te, li te ral men te. O que exis tia – em al guns lo -
ca is, de boa qua li da de; em ou tros, de for ma pre cá ria;
e, ain da em ou tros, pra ti ca men te ine xis tia, pois fal ta-
vam la bo ra tó ri os e ha via todo tipo de di fi cul da de – o
Go ver no an te ri or aca bou, ex ter mi nou, pas sou o tra tor
de es te i ra. Ensi no pro fis si o nal, não mais; res tou só o
pro pe dêu ti co, no se gun do grau. Com isso, era só pre -
pa rar as pes so as para fa zer ves ti bu lar. Por ou tro lado,
min guou, usan do uma pa la vra mais co mum, o aces so
às nos sas uni ver si da des. Ou seja, as pes so as con clu-
íam um cur so e não sa bi am o que iam fa zer, por que
não ti nham aces so ao en si no su pe ri or e ne nhum pre -
pa ro para en trar no mer ca do. No fi nal do Go ver no
pas sa do, eles to ma ram co nhe ci men to do ab sur do
que ti nham co me ti do ao aca bar to tal men te com o en -
si no pro fis si o na li zan te. Aí, co me çou toda a di fi cul da-
de em se re mon tar todo um pro ce di men to que, pelo
que es tou ob ser van do da atu a ção do nos so Go ver no,
do nos so Mi nis tro e do Co or de na dor des sa área, o
De pu ta do Aldo Aran tes, acre di to, dará fru tos pro mis-
so res. Va mos evi tar essa his tó ria que es ta va ocor ren-
do, de se fa zer um gran de pro gra ma de ge ra ção para
o pri me i ro em pre go sem pre pa rar, sem qua li fi car, ou
qua li fi can do todo mun do de qual quer je i to e de úl ti ma
hora, por que há uma de man da re pri mi da. As pes so as
con clu em o en si no mé dio e fi cam sem for ma ção ne -
nhu ma. Então, gas tam-se for tu nas para qua li fi car,
como foi fe i to, às ve zes com des vio de re cur sos, com

de nún ci as ter rí ve is, etc., quan do es sas pes so as já
de ve ri am es tar vin do gra da ti va men te sen do qua li fi ca-
das. Cla ro que é pre ci so qua li fi car aque les que já pas -
sa ram da ida de, que já fi ze ram o se gun do grau e não
ti ve ram a qua li fi ca ção ne ces sá ria. Entre tan to, é ne-
ces sá rio fa zer mos o en si no pro fis si o na li zan te já, para 
va ler e, para tal, será pre ci so bus car re cur sos – e,
nes se pon to, V. Exª con ta com o nos so apo io e, acre -
di to, de to dos os Se na do res e de todo o Con gres so
Na ci o nal. Pa ra béns! Mu i to obri ga da.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to V. Exª, que foi mu i to fe liz ao de i xar cla ro – e
essa é a li nha do meu pro nun ci a men to – que o Go ver-
no an te ri or ini ci ou, fez o dis cur so, mas não apor tou
re cur sos. Esse foi o pon to que Mi nis tro res sal tou, para 
o qual, além de apri mo rá-lo e am pliá-lo, va mos bus car
re cur sos.

O pró prio Mi nis tro apon tou ain da al gu mas fon -
tes de re cur sos.

Tais re cur sos po de rão ad vir das se guin tes fon -
tes:

1. Res tos a Pa gar do FAT.Os Mi nis tros do Tra ba-
lho e da Edu ca ção já en ca mi nha ram so li ci ta ção ao
Mi nis té rio da Fa zen da nes se sen ti do, so li ci tan do a li -
be ra ção des ses re cur sos.

2. Des con tin gen ci a men to de re cur sos;
3. Su ple men ta ção or ça men tá ria;
4. Apor te de re cur sos do FAT. Exis te de ter mi na-

ção do Mi nis té rio do Tra ba lho para que o Co de fat
apro ve apor te de con tra par ti da re la ti va ao PROEP;

5. Ela bo ra ção do or ça men to de 2004, des ti nan-
do re cur sos ex pres si vos à for ma ção pro fis si o nal que
as se gu re as me tas de con tra par ti da do go ver no bra -
si le i ro no con vê nio com o BID. Ou seja, o Mi nis tro está 
so li ci tan do que, na ela bo ra ção do Orça men to, nós
pos sa mos apro var re cur sos na mes ma con tra par ti da
do que virá do BID.

Di an te des sa ca rên cia de re cur sos para um pro -
gra ma des sa mag ni tu de para o de sen vol vi men to do
País, só nos cabe aqui fa zer um ape lo a toda a Casa,
para que tra ba lhe mos no Orça men to a fim de au men-
tar as ver bas para o PROEP.

Vol to às re co men da ções do Mi nis tro no Se mi ná-
rio Na ci o nal de Edu ca ção Pro fis si o nal. Elas se re su-
mem nas se guin tes pro pos tas para de fi ni ção da Edu -
ca ção Pro fis si o nal como uma po lí ti ca pú bli ca vol ta da
ao de sen vol vi men to na ci o nal:

1. Pro ce der ao le van ta men to das fon tes de re -
cur sos e de sua uti li za ção e dar trans pa rên cia à so ci-
e da de so bre a dis po ni bi li da de do mon tan te de les
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para a pre vi são or ça men tá ria – Orça men to da União,
FAT, PROEP, Sis te ma “S”, ou tras fon tes e in cen ti vos;

2. Esta be le cer uma po lí ti ca de ges tão de mo crá-
ti ca dos re cur sos pú bli cos des ti na dos à Edu ca ção
Pro fis si o nal;

3. Cri ar fó runs es ta du a is de or ça men to pú bli co
nos di ver sos Esta dos e Mu ni cí pi os para ava li ar e de -
ci dir so bre a apli ca ção dos re cur sos em Edu ca ção
Pro fis si o nal e em ge ra ção de tra ba lho e ren da;

4. Esta be le cer me ca nis mos de acom pa nha-
men to na apli ca ção dos re cur sos pú bli cos nas di ver-
sas ins tân ci as do po der pú bli co, nas ins ti tu i ções pri -
va das e co mu ni tá ri as, que tam bém têm res pon sa bi li-
da de no en si no pro fis si o nal;

5. Enfren tar a pri va ti za ção do es pa ço pú bli co
que ope ra por in ter mé dio de di fe ren tes me ca nis mos – 
fun da ções, ter ce i ri za ções, par ce ri as, in tro du ção de
ta xas no en si no pú bli co, pre ca ri za ção das con di ções
de tra ba lho;

6. Mo bi li zar es for ços na cri a ção de um Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção Pro fis si o-
nal (Fun dep), e

7. Pro mo ver es tu dos de im plan ta ção e im ple-
men ta ção de um Co mi tê Na ci o nal Co or de na dor de
Po lí ti cas para a Edu ca ção Pro fis si o nal.

Esta mos cer tos de que, se con se guir mos apli -
car esse re ce i tuá rio, mu i to em bre ve o Bra sil cons tru i-
rá um novo per fil da sua clas se tra ba lha do ra, so bre tu-
do apta a res pon der aos de sa fi os das mo di fi ca ções
tec no ló gi cas e da glo ba li za ção, con tri bu in do efe ti va-
men te para o novo pro je to de de sen vol vi men to na ci o-
nal e aju dan do a fa zer do Bra sil um País cada vez
mais for te.

Era o que ti nha a di zer.
Agra de ço a Mesa pela to le rân cia. Te nho o com -

pro mis so de obe de cer ao tem po re gi men tal e, hoje,
ul tra pas sei em dois mi nu tos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
a Sra. Íris de Ara ú jo, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Serys
Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri -
bu na do Se na do Fe de ral para te cer co men tá ri os so -
bre a re le van te ques tão do tra ba lho in for mal, atu al-
men te um sig ni fi ca ti vo ge ra dor de ren da e em pre go
em nos so País, cuja re a li da de é evi den ci a da pe las

es ta tís ti cas eco nô mi cas e que re pre sen ta um cru el
dra ma hu ma no e so ci al, já que mi lhões de bra si le i ros,
por fal ta de op ção, ga nham seu sus ten to na in for ma li-
da de, sem qual quer am pa ro ou se gu ran ça do Esta do.

O tema é con si de ra do tam bém um dos ve to res a 
res pe i to das re for mas tri bu tá ria e da Pre vi dên cia, que
se en con tram em de ba te no Con gres so Na ci o nal. A
for mu la ção é sim ples. Na me di da em que o Esta do
bus que aco plar ao sis te ma for mal esse am plo seg-
men to à mar gem da le ga li da de, mu i to ma i o res são as
pos si bi li da des de al can çar um me lhor equi lí brio nas
con tas pú bli cas, aí in clu í do o di le ma da bus ca de al -
ter na ti vas para o com ple xo pre vi den ciá rio bra si le i ro.

Pode-se con si de rar o tra ba lho in for mal como
aque le cu jas ati vi da des pro du ti vas são exe cu ta das à
mar gem da le gis la ção tra ba lhis ta vi gen te, in clu in do,
as sim, os tra ba lha do res au tô no mos, os sem car te i ra
as si na da e os não-re mu ne ra dos. Essa vi são en fo ca o
tra ba lho in for mal a par tir da ca rac te rís ti ca de pre ca ri-
e da de da ocu pa ção, já que não se con fi gu ram os vín -
cu los tra ba lhis tas, nem o re co lhi men to de tri bu tos e
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as.

Numa se gun da vi são, pode-se de fi nir o tra ba lho
in for mal como aque le vin cu la do a es ta be le ci men tos
de pe que no por te, em que se con fun dem ca pi tal e tra -
ba lho, e que apre sen tam ba i xos ní ve is de pro du ti vi da-
de e de es tru tu ra ção. Os in te gran tes des se nú cleo bá -
si co se ri am os tra ba lha do res de pe que nas fir mas,
tan to em pre ga do res como em pre ga dos.

Nes se caso, o tra ba lho in for mal não é de fi ni do
pelo res pe i to ou não ao mar co le gal, mas pela di nâ mi-
ca eco nô mi ca des sas uni da des pro du ti vas, que se
ba se i am es sen ci al men te em uma es tra té gia de so-
bre vi vên cia para al guns tra ba lha do res, que pre fe rem
de sen vol ver o seu pró prio ne gó cio, em par ce ria com
fa mi li a res e co nhe ci dos.

Esses tra ba lha do res in for ma is se ri am vin cu la-
dos a um sis te ma de pro du ção de mer ca do ri as e ser -
vi ços onde o em pre ga dor tam bém tra ba lha como em -
pre ga do, po den do fa zer uso de aju dan tes não-re mu-
ne ra dos (ge ral men te fa mi li a res), bem como, tam bém,
con tra tar ou tros aju dan tes, sem car te i ra as si na da,
como ve mos no caso das mi cro em pre sas fa mi li a res.

Além dis so, há as pe que nas em pre sas fa mi li a-
res, como as pa da ri as, con fec ções, lo ca do ras de ví -
deo, mer ce a ri as e ofi ci nas de re pa ros, que so bre vi-
vem pela cli en te la de ba ir ro, em que sua van ta gem
com pe ti ti va per mi te en fren tar a con cor rên cia. Ne las,
con vi ve mos com jor na das de tra ba lho não re gu la das
pela lei, com os sa lá ri os aba i xo do mer ca do e sem
uma se pa ra ção cla ra en tre o ren di men to do em pre ga-
dor e a taxa de lu cro do em pre en di men to.
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Nes sa ema ra nha da rede de tra ba lho, va mos en -
con trar, ain da, a nova mo da li da de de eco no mia so li-
dá ria, re pre sen ta da pe las co o pe ra ti vas de tra ba lho
para pro du ção de mer ca do ri as e pres ta ção de ser vi-
ços, em que os fru tos do tra ba lho são re par ti dos en tre
os tra ba lha do res.

Fi nal men te, po de mos men ci o nar, tam bém, dois
ou tros ti pos de tra ba lha do res, os do més ti cos e os
pro fis si o na is li be ra is, que não se en con tram in clu í dos
na de fi ni ção clás si ca de in for ma is, mas que, em mu i-
tos as pec tos, com põem um ce ná rio não pro pri a men-
te for mal.

Se na dor Pa u lo Paim, gos ta ria de ou vir o apar te
de V. Exª. E apro ve i to a opor tu ni da de para di zer que fi -
quei mu i to gra ti fi ca da ao ou vir há pou co o seu pro nun-
ci a men to. E não ape nas hoje. V. Exª tem as so ma do à
tri bu na re pe ti das ve zes para fa lar so bre as mu dan ças
na re for ma pre vi den ciá ria.

Se na dor Pa u lo Paim, con si de ro ex tre ma men te
jus tas as co lo ca ções de V. Exª. Espe ro que haja mu -
dan ças, como eu dis se no meu pri me i ro pro nun ci a-
men to. Elas não to cam ape nas a ca be ça do bra si le i ro,
mas tam bém o co ra ção.

Cre io que a de ter mi na ção de V. Exª de re pe tir
essa ques tão e de ter sido mu i tas ve zes mal en ten di-
do nas suas co lo ca ções é que pro pi ci a ram – jun ta-
men te com ou tros par la men ta res que fi ze ram eco à
sua voz – ao Go ver no ou vir e sen tir a ne ces si da de
des sas mu dan ças.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na do ra
Iris, quan do V. Exª re re fe re a “ou tros par la men ta res”,
eu que ria in clu ir V. Exª e a Se na do ra Serys. Te nho
con ver sa do mu i to com di ver sos Se na do res e De pu ta-
dos, in clu si ve com am bas, e sem pre tive apo io, numa
li nha não de ser con tra tudo e con tra to dos. V. Exª in -
clu si ve dis se: “Va mos tra ba lhar numa li nha de al te rar
o pro je to, de me lho rá-lo”. Por tan to, sin to-me con tem-
pla do com a po si ção de am bas, que é a des te Par la-
men tar. Espe ro que Go iás re sol va a sua si tu a ção para 
que este Se na do não per ca V. Exª a par tir de ju lho, já
que V. Exª está sen do con vo ca da a re tor nar ao Esta -
do. Que eles mu dem a sua con vo ca ção. Toda a vez
que V.Exª as so ma à tri bu na des ta Casa – e isto não é
ne nhu ma “ras ga ção de seda” –, V. Exª o faz com dis -
cur sos mu i to bem-ela bo ra dos, cons tru í dos, eu sei,
com mu i to ca ri nho. V. Exª sem pre abor da as sun tos re -
le van tes para o con jun to da po pu la ção des te País, as -
sim como, tam bém, a Se na do ra Serys. Por exem plo,
ago ra, V. Exª traz um as sun to so bre o qual é im pos sí-
vel não pe dir um apar te. Este é um as sun to que ado ro
dis cu tir e, para o qual, bus car al ter na ti vas. Mais de 40
mi lhões de pes so as nes te País es tão tra ba lhan do no

mer ca do in for mal, e V. Exª sus ci ta o de ba te. V. Exª
quer que, jun tos – en ten do as sim –, Câ ma ra e Se na-
do, pos sa mos cons tru ir al ter na ti vas para que, ao
mes mo tem po em que po de mos ge rar no vos pos tos
de tra ba lho, con si ga mos, no fu tu ro, ga ran tir que es-
sas pes so as te nham di re i to à apo sen ta do ria. Hoje,
es tão se de fen den do; de uma for ma ou de ou tra, es -
tão re ce ben do um, dois, três ou qua tro sa lá ri os, mas,
se não en con trar mos uma for ma de in cluí-los na for -
ma li da de, no fu tu ro, po de rão ser in di gen tes ou in te-
grar a ca te go ria da que les que, se ti ve rem mais de 67
anos e se a ren da per ca pi ta da fa mí lia não ul tra pas-
sar um quar to do sa lá rio mí ni mo, es ses ci da dãos re -
ce be rão a aju da de um sa lá rio mí ni mo. Em pri me i ro
lu gar, nin guém con se gue pro var que vive com me nos
de um quar to do sa lá rio mí ni mo. Por tan to, V. Exª traz
ao de ba te um as sun to fun da men tal. Estou, in clu si ve,
dis cu tin do com al guns Se na do res a ex pec ta ti va de
cri ar mos uma fren te para de ba ter a ques tão do de-
sem pre go e da in for ma li da de. Não que ro to mar mais
o tem po de V. Exª e, com isso, in ter rom per o bri lhan te
pro nun ci a men to, es cri to com mu i to ca ri nho e com
mu i ta res pon sa bi li da de por V. Exª, que fi ca rá re gis tra-
do nos Ana is da Casa, na ín te gra. Esta é uma con tri-
bu i ção a esse gran de de ba te que te re mos que en-
fren tar. Não é pos sí vel sa ber mos que exis te 40 mi-
lhões de pes so as na in for ma li da de, sem pers pec ti va
fu tu ra pro mis so ra, e não fa zer mos nada. Te mos que
en con trar um ca mi nho para so lu ci o nar esse pro ble-
ma. Faço este apar te mais para cum pri men tar V. Exª.
Re pi to: es pe ro que Go iás en ten da que a Se na do ra
deve fi car co nos co aqui, in clu si ve para re sol ver a
ques tão das 40 mi lhões de pes so as que tra ba lham no 
mer ca do in for mal. Pa ra béns a V. Exª pelo pro nun ci a-
men to. Mu i to obri ga do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor o apar te re fe ren te ao as -
sun to es pe ci fi ca men te, uma vez que a pa la vra de V.
Exª se im põe como co nhe ce dor das ca u sas so ci a is,
prin ci pal men te da que les que não têm vez nem voz,
os qua is es ta mos sem pre de fen den do. Mas que ro,
tam bém, agra de cer as re fe rên ci as elo gi o sas em re la-
ção à mi nha per ma nên cia, que me eno bre cem pro-
fun da men te.

Qu e ro di zer que, in de pen den te men te do tem po
que pos sa aqui per ma ne cer, de cin co me ses, cer ta-
men te te rei apren di do mu i to pela atu a ção de V.Exªs;
tal vez te nha apren di do mu i to mais do que nos úl ti mos
10 anos. Esse pe río do no Se na do foi uma es co la,
uma ex pe riên cia ma ra vi lho sa e a guar da rei para sem -
pre, prin ci pal men te em meu co ra ção.
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O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Sei que o
tem po é pe que no e que V. Exª tem mu i to a di zer, mas
es tou mu i to or gu lho so por sa ber que V. Exª será re la-
to ra do Esta tu to do Ido so. Foi o mo vi men to de V. Exª
de tra zer aqui dois ar tis tas glo ba is que deu o im pul so
para que a Casa ra pi da men te apro ve o es ta tu to na
Câ ma ra e no Se na do. V. Exª será a Re la to ra do meu
pro je to, que vai se en con trar com o pro je to do Se na-
dor Ber nar do Ca bral, onde ha ve re mos de fa zer, no
subs ti tu ti vo, uma gran de pro pos ta. Para mim é mu i to
im por tan te que V. Exª seja re la to ra des sa ma té ria
tam bém.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Pa u lo Paim.

Srª Pre si den te, o pro pó si to da aná li se que efe tu-
ei so bre a ti po lo gia do tra ba lho in for mal era, ao mes -
mo tem po, con fi gu rar sua he te ro ge ne i da de e afir mar
que, in de pen den te men te dela, es ses tra ba lha do res
de pen dem, para sua so bre vi vên cia, da ex pan são das
ati vi da des da eco no mia for mal.

Sa be mos que, quan do há re tra ção do em pre go
e da ren da no se tor for mal, ve ri fi ca-se um cres ci men-
to e uma que da de ren di men tos no se tor in for mal, ao
pas so que, quan do aque le se ex pan de, com am pli a-
ção dos sa lá ri os na ren da, abre-se es pa ço para uma
me lhor in ser ção ocu pa ci o nal dos tra ba lha do res au tô-
no mos ou vin cu la dos a pe que nos em pre en di men tos.

Assim, con fi gu ra-se uma ne ces si da de de efe ti-
va atu a ção do Esta do no sen ti do de pro pi ci ar con di-
ções para uma exis tên cia se gu ra e dig na para aque -
les que en ve re da ram, li vre ou com pul so ri a men te,
pela eco no mia in for mal, me di an te a im ple men ta ção
de al ter na ti vas de re la ci o na men to com o Esta do,
com pa tí ve is com as pos si bi li da des des sa nu me ro sa e 
im por tan te par ce la de nos sa po pu la ção eco no mi ca-
men te ati va.

Para tan to, é ne ces sá rio, em pri me i ro lu gar, mu -
dar o foco da vi são so bre essa mas sa de tra ba lha do-
res, da fi gu ra de mar gi na is para a fi gu ra de com po-
nen tes do sis te ma eco nô mi co, ofe re cen do con di ções
de re gis tro de suas ati vi da des e de re tri bu i ção tri bu tá-
ria den tro das suas pos si bi li da des, fa tor que res pon-
de, se gu ra men te, como ra zão prin ci pal de sua in for-
ma li da de.

Ao lado dis so, se ria fun da men tal dis po ni bi li zar
uma me to do lo gia al ter na ti va de apo io a toda es pé cie
de tra ba lho in for mal, em que se ri am con so li da dos te -
mas como o aces so ao cré di to, a ca pa ci ta ção téc ni ca
dos be ne fi ciá ri os, os ban cos do povo, as in cu ba do ras
de em pre sas e ou tros, além da or ga ni za ção e da in te-
gra ção en tre a so ci e da de ci vil e o po der pú bli co, de

for ma a per mi tir que es sas prá ti cas che gas sem, de
for ma efe ti va, aos que são atu al men te ex clu í dos do
mer ca do de tra ba lho, do sis te ma fi nan ce i ro e das po -
lí ti cas so ci a is em ge ral.

Srªs e Srs. Se na do res, as ten ta ti vas de atra ir
mais pes so as para o mer ca do for mal de tra ba lho, fle -
xi bi li zan do-se as leis tra ba lhis tas, são inó cu as, por -
que ata cam um mito equi vo ca do de que a in for ma li-
da de é re sul ta do do alto cus to tra ba lhis ta.

O pro ble ma da in for ma li da de não está nos al tos
cus tos de con tra ta ção dos tra ba lha do res e, sim, na
ori gem dos em pre ga do res, pois es tes são res pon sá-
ve is por em pre en di men tos que têm uma es tru tu ra
me nor, atu am em mer ca dos mais com pe ti ti vos e não
têm aces so à tec no lo gia de pon ta, o que não lhes dá
con di ções de re gu la ri zar sua si tu a ção e con tra tar fun -
ci o ná ri os.

O fim da in for ma li da de exi ge so lu ções com ple-
xas, como a re du ção da car ga tri bu tá ria para o em-
pre sa ri a do, mais opor tu ni da des de cré di to, me lho ra
na dis tri bu i ção de ren da no País e mais aces so à edu -
ca ção, o que pre pa ra ria me lhor os em pre en de do res e 
ofe re ce ria mais con di ções de cres ci men to às em pre-
sas.

As me di das ado ta das no Go ver no an te ri or para
re du zir os cus tos tra ba lhis tas e in cen ti var a con tra ta-
ção for mal, como a cri a ção do ban co de ho ras, dos
con tra tos tem po rá ri os e da jor na da de tra ba lho par ci-
al, não pro du zi ram os efe i tos de se ja dos. Uma em pre-
sa pe que na e in for mal não vai as si nar a car te i ra dos
seus em pre ga dos, mes mo ha ven do uma re du ção sig -
ni fi ca ti va nos cus tos de con tra ta ção, por que sim ples-
men te não tem di nhe i ro para isso.

O novo Go ver no anun ci ou al gu mas me di das no
in tu i to de es tan car o cres ci men to de em pre sas in for-
ma is, por meio de me ca nis mos que per mi tam a am -
pli a ção da for ma li da de dos pe que nos em pre en di-
men tos e dos tra ba lha do res que ali atu am, sim pli fi-
can do pro ce di men tos e re du zin do tri bu tos.

É fun da men tal que tais me di das se jam im ple-
men ta das, por quan to o ce ná rio atu al é ain da ex tre-
ma men te pre o cu pan te e en vol ve mi lhões de bra si le i-
ros que não têm ou tra ma ne i ra de ga nhar o pão de
cada dia se não na mo da li da de do tra ba lho in for mal,
ao de sam pa ro do Esta do.

Con si de ro ex tre ma men te lou vá vel o pro gra ma
do atu al Go ver no, quan do se pro põe a cri ar mi lhões
de no vos em pre gos for ma is, de cor ren tes de um novo
mo de lo eco nô mi co que pro pi ci a ria que da nos cus tos
de pro du ção, re for ma tri bu tá ria e re du ção dos ju ros
re a is da eco no mia.
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Da mes ma for ma, é al ta men te lou vá vel o pro-
gra ma do pri me i ro em pre go, des ti na do a con tra tar jo -
vens de 16 a 21 anos de ida de que nun ca tra ba lha ram
an tes, be ne fi ci an do 550 mil jo vens em sua in ser ção
no mer ca do for mal de tra ba lho.

No en tan to, tão re le van te quan to es sas pre o cu-
pa ções deve ser o cu i da do de re es tru tu rar o tra ba lho
in for mal, para que a má xi ma de in ser ção so ci al que
está nele in trin se ca men te pre sen te se tor ne uma re a-
li da de e res ga te a dig ni da de pes so al e pro fis si o nal de
tan tos de nos sos com pa tri o tas.

Mu i to obri ga da, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

A Srª Se na do ra Lú cia Vâ nia en ca mi nhou 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 da.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem re gis-

tro ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, SRA.s. Srs. Se na-
do res, gos ta ria de cha mar a aten ção dos se nho res
para a as si na tu ra de um de cre to com no vas dis po si-
ções so bre as po lí ti cas pú bli cas no se tor das te le co-
mu ni ca ções, anun ci a do na úl ti ma se ma na de maio.

O pro ble ma, Sr. Pre si den te, é que a re fe ri da mi -
nu ta, jus ti fi ca da como pro mes sa de in clu são so ci al,
uni ver sa li za ção dos ser vi ços, es tí mu lo ao de sen vol vi-
men to in dus tri al bra si le i ro, fo men to à pes qui sa e ao
de sen vol vi men to tec no ló gi co do se tor ca re ce de de fi ni-
ção equi li bra da e com pe ten te a uma po lí ti ca pú bli ca.

Cito al guns pon tos:
Em pri me i ro lu gar, o “De cre to” pa re ce ig no rar

que qual quer de ci são do Po der Exe cu ti vo so bre o as -
sun to deve obe diên cia à Lei nº 9.472, de 16 de ju nho
de 1997, a cha ma da Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções.

Com efe i to, ape nas o des co nhe ci men to so bre o
re gu la men to não po der ul tra pas sar os li mi tes da lei, e
mu i to me nos con tra riá-la, po de ria ex pli car, por exem -
plo, o ar ti go 7º des sa mi nu ta de De cre to.

Tal ar ti go, SRA.s e Srs. Se na do res, trans fe re ao
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções um con jun to de atri bu i-
ções que, pelo ar ti go 19 da Lei nº 9.472, ca bem à
Agên cia Na ci o nal de Tele co mu ni ca ções – a Ana tel.

Assim, se a Lei con fe re à Ana tel, en tre ou tras,
as com pe tên ci as de ex pe dir nor mas quan to à ou tor-
ga, pres ta ção e fru i ção dos ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções, bem como de con tro lar, acom pa nhar e pro ce-
der à re vi são de ta ri fas, o De cre to cria bre chas para
que o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ve nha a usur par
es sas fun ções.

A fi xa ção de ta ri fas, por si nal, po de ria in cor rer
em ou tra ar bi tra ri e da de. A re da ção da mi nu ta de De -

cre to não ocul ta uma pos sí vel ma no bra: de i xar a de fi-
ni ção dos cri té ri os de re a jus tes ta ri fá ri os – cri té ri os,
diga-se de pas sa gem, que de pen de ri am de ato nor -
ma ti vo con jun to dos Mi nis té ri os das Co mu ni ca ções,
Fa zen da e Jus ti ça – para data im pre ci sa, num pra zo
que só tem o ter mo fi nal: de zem bro de 2004. Isso,
quan do se sabe que, até o pró xi mo dia 30 de ju nho,
as em pre sas ope ra do ras de ser vi ço fixo de ve rão ma -
ni fes tar seu in te res se em re no var, ou não, os con tra-
tos de con ces são. Ora, que em pre sa en tra ria num
jogo que pode ter suas re gras mu da das, uni la te ral-
men te, a qual quer mo men to? Cabe ques ti o nar se o
pró prio De cre to não re pre sen ta ria, em si, uma mu-
dan ça nas re gras com o jogo em an da men to?

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, acho que ca be ria
lem brar o mo ti vo de te rem sido cri a das agên ci as re -
gu la do ras nos mol des da Ana tel.

Elas fo ram cri a das, jus ta men te, para ga ran tir a
boa pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos.

Fo ram cri a das para evi tar que even tu a is in ge-
rên ci as, de ri va das do opor tu nis mo ou da má-fé, com -
pro me tam a qua li da de ou o cus to do aten di men to.

Fo ram cri a das para que tan to os usuá ri os dos
ser vi ços como os in ves ti do res te nham um mí ni mo de
se gu ran ça quan to ao cum pri men to dos pa drões con -
tra tu a is es ta be le ci dos.

A Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções fez ques tão de
dis por que a Ana tel deve atu ar com “in de pen dên cia, im -
par ci a li da de, le ga li da de, im pes so a li da de e pu bli ci da de”.
Ou seja, a prer ro ga ti va de atu ar com in de pen dên cia foi
con si de ra da, pelo le gis la dor, tão im por tan te para a
Agên cia como sua obri ga ção de apli car os de ma is fun -
da men tos da boa ad mi nis tra ção pú bli ca.

Mas es sas ques tões pa re cem não im por tar ao
Go ver no, que, na ver da de, so men te apa ren tou dar-se 
con ta da gra vi da de da si tu a ção ao sen tir a re a ção in -
dig na da de pra ti ca men te todo o se tor de te le co mu ni-
ca ções aos ter mos da  pro pos ta.

O mí ni mo que se ale gou, e não po de ria ser de
ou tra for ma, é que o De cre to pro vo ca ria uma quan ti-
da de im pre vis ta de ações ju di ci a is e, con se qüen te-
men te, a com ple ta de sar ti cu la ção do se tor.

A re a ção, é evi den te, pre o cu pou o Go ver no.
E aí, SRA.s e Srs. Se na do res, as pro vi dên ci as

ado ta das ca u sam pre o cu pa ção. O Pre si den te Lula
con vo cou uma re u nião, no Pa lá cio da Alvo ra da, com
os pre si den tes das em pre sas de te le fo nia fixa, para 
dis cu tir os ru mos das te le co mu ni ca ções no Bra sil.

De modo que hoje, Sr. Pre si den te, a si tu a ção
em que nos en con tra mos é a se guin te: Dis po mos de
uma Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções, re sul tan te de
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de mo ra das, pro fun das e aba li za das aná li ses – aná li-
ses es sas que as so ci a ram a pre ci são dos es tu dos
téc ni cos ao ri gor das equa ções eco nô mi co-fi nan ce i-
ras e, es pe ci al men te, à sen si bi li da de das pre o cu pa-
ções so ci a is. Uma Lei, nun ca é de ma is re cor dar, dis -
cu ti da e apro va da aqui mes mo, nes te Con gres so Na -
ci o nal.

Por ou tro lado, ar ris ca ria di zer que te mos uma
mi nu ta de De cre to es bo ça da sem o de vi do cu i da do.

Espe ro, para o bem da po pu la ção bra si le i ra, que 
o se tor de te le co mu ni ca ções em nos so País per ma-
ne ça vin cu la do aos di ta mes da Lei. Para que se evi te
um co lap so nas te le co mu ni ca ções bra si le i ras.

Mu i to obri ga da.
Era o que eu ti nha a di zer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 22 
mi nu tos.)

(OS. 14348)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 18-6-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res,
gos ta ria de ter fe i to on tem o de ba te que faço ago ra
em ple ná rio, mas sus pen de mos a ses são em fun ção
do luto, da per da de um co le ga, o De pu ta do Mo i sés
Lip nik, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Por tan to, não foi
pos sí vel fa zer um de ba te qua li fi ca do, trans pa ren te e
pú bli co so bre o pro nun ci a men to do ex-Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

Eu o faço na con di ção de Lí der do Go ver no, na
con di ção de quem foi Opo si ção, du ran te tan to tem po,
ao Go ver no an te ri or, e o faço por que, na me di da em
que o ex-Pre si den te se sen te na con di ção de fa zer
um ba lan ço des ses cin co me ses e meio de Go ver no,
com a for ça das crí ti cas que apre sen tou – e, eu di ria,
com a in con sis tên cia dos ar gu men tos que re ve lou –,
é evi den te que so mos mo ti va dos a con fron tar este
pe río do com o dos oito anos do Go ver no an te ri or.

Não que re mos go ver nar olhan do para o pas sa-
do. Fi ze mos uma tran si ção pac tu a da e ma du ra. Te-
mos tido um com por ta men to de ne go ci a ção, de acor -
do, de pro ce di men tos co muns, mas o de ba te po lí ti co
é pai da de mo cra cia, é le gí ti mo, é um di re i to da Opo -
si ção cri ti car. Opo si ção esta que ja ma is as sis ti rá, des -
ta tri bu na, crí ti cas des qua li fi ca das, como nhe nhe-
nhém, ne o bo bos ou co i sas do gê ne ro, como se o de -
ba te e a crí ti ca não fos sem im por tan tes na de mo cra-
cia. São mu i to im por tan tes.

A Opo si ção aju da a iden ti fi car pro ble mas, a cor -
ri gir er ros e a per mi tir um de ba te qua li fi ca do, e é evi -
den te que um ex-Pre si den te, com a ex pe riên cia de
ho mem pú bli co, tem to das as con di ções e todo o di re-
i to de fa zer a crí ti ca que con si de ra opor tu na, as sim
como, na con di ção de Lí der do Go ver no, ja ma is irei
me omi tir, num mo men to como esse, no sen ti do de
re ba ter as crí ti cas e ex por os ar gu men tos os qua is es -
ta mos ab so lu ta men te con ven ci dos de que são jus tos.

O que o ex-Pre si den te dis se? Na sua pri me i ra
res pos ta, afir ma: “Nun ca le va mos a cam pa nha para a
idéia de ou nós, ou o caos”. 

Na mi nha vi são, não é pro ce den te essa afir ma-
ção, ela não cor res pon de aos fa tos. Qu e ro lem brar
que o Pro gra ma Na ci o nal do PSDB com pa ra va o Pre -
si den te Lula com o Pre si den te De La Rúa. Ha via uma
jin gle que fa la va da Argen ti na e do caos e di zia que a
nos sa vi tó ria se ria o ca mi nho do caos. Mais do que
isto: li de ran ças im por tan tes do sis te ma fi nan ce i ro
afir ma vam o mes mo. Ge or ge So ros di zia: “Ou é Ser ra,
ou é o caos”. E o medo da mu dan ça, no sen ti do de
que o País ca mi nha ria para uma si tu a ção de in go ver-
na bi li da de, es te ve pre sen te du ran te toda a cam pa-
nha, in clu si ve na boca do can di da to José Ser ra. O
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, em abril do ano pas -
sa do, dis se que sim, que o Bra sil po de ria vi rar uma
Argen ti na. A Argen ti na era o pa ra dig ma e que po de-
ría mos nos trans for mar no De La Rúa. E, na mes ma
oca sião, fiz uma crí ti ca pú bli ca àque le pro nun ci a men-
to. A his tó ria re cen te en ter rou a tese do ca tas tro fis mo,
afir mei: “Exis tem ou tras li ções para se apren der com
a Argen ti na”.

O ex-Pre si den te Me nem fez uma sé rie de crí ti-
cas ao go ver no que o su ce deu e aju dou a apro fun dar
a cri se, em vez de apre sen tar al ter na ti vas. Com essa
ati tu de, acre di tan do que vol ta ria nos bra ços do povo,
o povo o der ro tou nas ele i ções.

Por tan to, as cir cuns tân ci as his tó ri cas, como o
pa ra dig ma da Argen ti na, cre io que ser vem pou co
para este Go ver no, por que a tese do ca tas tro fis mo, a
meu ver, foi de fi ni ti va men te en ter ra da, mas per mi te
uma re fle xão so bre o fu tu ro da de mo cra cia no País.
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A im pren sa me per gun tou: “O se nhor está com -
pa ran do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que com o Pre -
si den te Me nem”? Res pon di: “Não. Eu não co me te ria
uma in jus ti ça des sa na tu re za, de fa zer uma com pa ra-
ção pes so al, mas com pa ro, sim, as cir cuns tân ci as
his tó ri cas com a mes ma for ça dos ar gu men tos que o
PSDB, on tem, ten tou as so ci ar a cri se da Argen ti na à
nos sa vi tó ria po lí ti ca”.

Em se gui da, o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so diz as sim: “Qual era a pro pos ta eco nô-
mi ca do PSDB? Não era abrir mais a eco no mia, por -
que ela já es ta va aber ta; não era abrir mais nada.
Não ba i xei ne nhu ma ta ri fa, ao con trá rio, só cor ri gi-
mos au men tan do um pou co as ta ri fas, por que ti nha
ha vi do uma aber tu ra no Go ver no Col lor, que foi mu i-
to rá pi da”.

Des cul pem-me, mas essa afir ma ção não cor-
res pon de aos fa tos e à his tó ria eco nô mi ca des te País. 
Vi ve mos, no pri me i ro Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, um pe río do de so bre va lo ri za ção da taxa de
câm bio, que es ti mu lou um cres ci men to ir res pon sá vel
das im por ta ções, uma que da pro fun da das ex por ta-
ções no País e um de se qui lí brio nas con tas ex ter nas
sem pre ce den tes na his tó ria do cu men ta da do Bra sil,
que não ocor reu nem mes mo no Go ver no de 90 a 94.
As im por ta ções de 90 a 94 pas sa ram de US$31,4 bi -
lhões para US$33,1 bi lhões. Um cres ci men to, por tan-
to, bas tan te pe que no, de 5,4%. No pri me i ro Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, as im por ta ções cres ce-
ram 51%, já no pri me i ro ano, atin gin do US$50 bi-
lhões.

Por tan to, hou ve, sim, uma aber tu ra pre ci pi ta da,
in gê nua, as so ci a da a uma po lí ti ca de ân co ra cam bi al,
de so bre va lo ri za ção da mo e da, que ar re ben tou par te
da in dús tria, que ar re ben tou a ca pa ci da de de pro du-
ção da agri cul tu ra e que de se qui li brou as con tas ex -
ter nas do País. Até hoje, es ta mos en fren tan do es sas
di fi cul da des.

O su pe rá vit co mer ci al, quan do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que to mou pos se, em 1994, era de
US$10.400 bi lhões. O dé fi cit co mer ci al, qua tro anos
de po is, era de US$6.800 bi lhões.

Esses são os da dos, são os fa tos, é his tó ria eco -
nô mi ca. Por tan to, não pro ce de a afir ma ção que apre -
sen tou na sua en tre vis ta.

Ele dis se: “Era pre ci so au men tar a com pe ti ti vi da-
de. Tí nha mos que atra ir ca pi tal”. Atra í mos. Entra ram no
Bra sil mais de US$100 bi lhões de po is do real – re fi-
ro-me aos ca pi ta is pro du ti vos, e não es pe cu la ti vos.

Cre io que essa é uma ava li a ção su per fi ci al do
pro ble ma. O gros so do ca pi tal ex ter no, que en trou no

País nes se pe río do, veio para ad qui rir ati vos pré-exis -
ten tes. Dois ter ços do ca pi tal que en tra ram – do in ves-
ti men to di re to e ex ter no – fo ram para a com pra de
76% das es ta ta is, que fo ram pri va ti za das; e para uma
par te das em pre sas que fo ram des na ci o na li za das no
se tor de ser vi ços, na agri cul tu ra e na in dús tria. Não
era, pro pri a men te, um in ves ti men to para ge rar nova
ca pa ci da de pro du ti va; não era um in ves ti men to para
ge rar em pre go e cres ci men to eco nô mi co, e os da dos
de cres ci men to e de em pre go são ab so lu ta men te in -
con tes tes em re la ção a essa ques tão.

O Pre si den te faz ain da uma crí ti ca à po lí ti ca
eco nô mi ca, di zen do que há um exa ge ro e afir ma:
“Será que é pre ci so man ter, por tan to tem po, a taxa
de ju ros tão alta? Será que é pre ci so um re co lhi men to
do com pul só rio tão ele va do so bre os de pó si tos ban -
cá ri os, en co lhen do ain da mais um cré di to que já é es -
cas so? Será que é pre ci so um su pe rá vit pri má rio tão
ele va do”?

Eu me per gun to se é jus ta uma crí ti ca como esta 
a um Go ver no que tem cin co me ses e meio de exis -
tên cia; uma crí ti ca de quem go ver nou o País, du ran te
oito anos, e pra ti cou, du ran te es ses oito anos, as ma i-
o res ta xas de ju ros da eco no mia in ter na ci o nal.

Qu e ro lem brar dois mo men tos: em 1997, na 18ª
Re u nião do Co pom, a taxa de ju ros Se lic foi ele va da
para 45,67%, pra ti ca men te o do bro do que te mos
hoje, e, na 29ª Re u nião do Co pom, para 42,12%, para 
ci tar dois mo men tos de ex plo são da taxa de ju ros. O
ar gu men to era de que exis tia uma cri se in ter na ci o nal.
E não hou ve uma cri se in ter na ci o nal com o co lap so
da Argen ti na no ano pas sa do? Cri se na Ve ne zu e la e
na eco no mia ame ri ca na, que veio, nos úl ti mos oito
anos, de cres ci men to sus ten ta do? Hou ve re ces são
nos Esta dos Uni dos e epi só di os como os das em pre-
sas Enron, Worl dCom, AES e ou tras, que pro vo ca ram
um im pac to mu i to gra ve no mer ca do fi nan ce i ro e atin -
gi ram pa í ses vul ne rá ve is e fra gi li za dos como o Bra sil.
E mais: qual era a taxa de ju ros no dia 31 de de zem-
bro? De 25%. 

Por tan to, o au men to da taxa de ju ros nes ses
cin co me ses e meio foi mu i to pe que no di an te do pa ta-
mar que her da mos. O IPCA era de 2,23% em ja ne i ro
e, no mês de maio, era de 0,61%, con ti nu an do em
que da. O IGPM in di cou de fla ção e, de to dos os in di-
ca do res de in fla ção que es ta vam num pa ta mar aci ma
de 1,5%, ne nhum, hoje, está aci ma de 0,7%, mos-
tran do que a in fla ção caiu de for ma con sis ten te, per -
mi tin do uma que da sus ten tá vel e pro gres si va da taxa
bá si ca de ju ros. O Go ver no está se es for çan do e
apre sen ta rá me di das, no fi nal des te mês ou no iní cio
do pró xi mo, para que a taxa de ju ros na pon ta co me ce
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a cair, por que os spre ads ban cá ri os são ab so lu ta-
men te ina ce i tá ve is e mu i ta co i sa pode ser fe i ta  –
como co o pe ra ti va de cré di to, ban co do povo, li nhas
es pe ci a is do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e do BNDES – para for çar a am pli a ção e o ba -
ra te a men to do cus to do cré di to no País.

Por tan to, o ex-Pre si den te não po de ria cri ti car a
po lí ti ca de ju ros que de i xou como he ran ça, uma vez
que pra ti cou as ma i o res ta xas de ju ros da eco no mia
in ter na ci o nal – as qua is, in clu si ve, eram o do bro das
que pra ti ca mos hoje –, como se o País não ti ves se
me mó ria do que acon te ceu no pas sa do.

O ex-Pre si den te faz uma dura crí ti ca à re for ma
tri bu tá ria e à pre vi den ciá ria. Qu e ro lem brar que o pro -
je to de re for ma pre vi den ciá ria e tri bu tá ria foi acor da do
com os vin te e sete Go ver na do res do País, in clu si ve
com o apo io dos cin co Go ver na do res do PSDB, e en -
tre gue na Câ ma ra com au to ria co mum do Pre si den te
e dos Go ver na do res, num es for ço co le ti vo de con cen-
tra ção, num gran de pac to de es pí ri to pú bli co. Por tan-
to, não con tri bui em nada co lo car as co i sas de for ma
sim pli fi ca tó ria, pois o País sabe da ne ces si da de e da
ur gên cia des sas re for mas.

O que mais me es pan ta é o ex-Pre si den te di zer:
“A re for ma tri bu tá ria pro pos ta é, sim ples men te, me xer
no ICMS. São co i sas que au men tam a car ga fis cal ou
po dem au men tar a car ga fis cal. Não re sol vem a ques -
tão da ra ci o na li za ção do sis te ma tri bu tá rio”.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, so bre-
tu do os que fo ram da base go ver nis ta, é ace i tá vel o
Go ver no an te ri or co lo car a re for ma tri bu tá ria des sa
ma ne i ra? É ace i tá vel? Um Go ver no que não fez a re -
for ma tri bu tá ria, que obs tru iu to das as ten ta ti vas de
fazê-la? Lem bro-me que o ex-Pre si den te Mi chel Te-
mer ins ta lou, com apo io do PMDB e dos Par ti dos de
Opo si ção, a Co mis são da Re for ma Tri bu tá ria na Câ -
ma ra, na qual tra ba lha mos du ran te um ano. Cri a mos
um subs ti tu ti vo e o Go ver no o im plo diu, como a to das
as ou tras ten ta ti vas de re for ma tri bu tá ria.

E mais, fala em au men to de car ga tri bu tá ria po -
ten ci al? A re for ma está sen do fe i ta para man ter a re -
ce i ta tri bu tá ria exa ta men te por ca u sa da cri se fis cal
que her da mos, por que a dí vi da pú bli ca, que era de
64% do PIB quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
to mou pos se, no fi nal do seu Go ver no era de R$625
mi lhões. Essa dí vi da exi ge uma car ga tri bu tá ria ele va-
da e 56% dela de vem-se ao au men to da taxa de ju ros,
da po lí ti ca mo ne tá ria – exa ta men te a que her da mos e 
que pre ci sa ser su pe ra da.

A car ga tri bu tá ria du ran te o Go ver no de Fer nan-
do Hen ri que Car do so pas sou de 27,9% do PIB para
35,86%, em 2002. Em ne nhum mo men to da his tó ria

eco nô mi ca do País hou ve um au men to de car ga tri bu-
tá ria des sa mag ni tu de em tão pou co tem po, sem ne -
nhum es for ço de ra ci o na li za ção, de sim pli fi ca ção e de 
mu dan ça na es tru tu ra tri bu tá ria, como está sen do
pro pos to ago ra.

A idéia de um úni co có di go tri bu tá rio com cin co
alí quo tas, ao in vés de vin te e oito có di gos, sim pli fi ca,
des bu ro cra ti za e ra ci o na li za o sis te ma.

A re du ção da con tri bu i ção pa tro nal para a Pre vi-
dên cia So ci al, para os au tô no mos e em pre ga do res,
aju da a am pli ar o mer ca do for mal de tra ba lho e tra zer
para o sis te ma qua ren ta mi lhões de tra ba lha do res
que es tão fora da Pre vi dên cia So ci al.

A pro pos ta apro va da que dá pro gres si vi da de ao
Impos to so bre He ran ça e ao Impos to Ter ri to ri al Ru ral,
au men tan do a efi ciên cia do re co lhi men to, é um ins-
tru men to de mo der ni za ção e de ra ci o na li za ção.

Há ou tros te mas para se rem apri mo ra dos na re -
for ma? Va mos cons truí-los, por que o Go ver no está
aber to.

Os Go ver na do res têm po lê mi cas so bre te mas
como ta xa ção na ori gem? Essa é uma di ver gên cia
en tre os Go ver na do res e não da União. 

Quem au men tou de 27,9% para 35,8% e não
fez a re for ma tri bu tá ria não pode des qua li fi cá-la, sim -
pli fi car os ar gu men tos e di zer que se tra ta de au men to
de car ga tri bu tá ria. Isso não é jus to, não é cor re to, não 
é pro ce den te e não con diz com a qua li da de de de ba te
po lí ti co que de ve ría mos fa zer.

O ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
ain da cri ti cou o Go ver no atu al e dis se que “a agen da
atu al tem que ser de cres ci men to; não de cres ci men to
ir res pon sá vel, mas de cres ci men to.”

Qu e ro lem brar que a taxa de cres ci men to mé dia
dos úl ti mos oito anos foi de 2,3%  – a quar ta pior do
sé cu lo XX. Só Wen ces lau Braz, na Pri me i ra Gu er ra
Mun di al, Was hing ton Luiz, na cri se de 29, e o Go ver-
no de Col lor, por que era de Col lor, fi ze ram o Bra sil
cres cer me nos do que nos oito úl ti mos anos na nos sa
His tó ria do cu men ta da. Por tan to, como co brar cres ci-
men to eco nô mi co? Como co brar?

S. Exª afir ma: “Nun ca hou ve re ces são nos oito
anos de Go ver no do PSDB. Nun ca hou ve cres ci men-
to ne ga ti vo em ne nhum tri mes tre.” Não é ver da de. No
pri me i ro tri mes tre de 2002, o PIB caiu 0,8%. No se-
gun do tri mes tre, 0,2%. Exis tem mo men tos, sim, de
taxa de cres ci men to ne ga ti va, para não fa lar numa
taxa de cres ci men to ab so lu ta men te mo des ta – re pi to,
foi a quar ta pior do sé cu lo XX. Isso não con duz aos fa -
tos, pois ti ve mos taxa de cres ci men to ne ga ti va, sim,
ti ve mos re ces são, sim, e não ti ve mos um com pro mis-
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so com o cres ci men to eco nô mi co, com a qua li da de e
com a in ten si da de que o Bra sil po de ria ter tido, so bre-
tu do por ter pri va ti za do dois ter ços do seu pa tri mô nio,
por ter au men ta do a dí vi da ex ter na em US$150 bi-
lhões e por ter au men ta do a dí vi da pú bli ca em mais
de R$550 bi lhões, du ran te o pe río do de oito anos, de i-
xan do, por tan to, um cons tran gi men to cam bi al, fis cal
e uma ten são in fla ci o ná ria ex tre ma men te gra ve. Para
essa he ran ça ser su pe ra da, é ne ces sá rio um tra ba lho
ex tre ma men te di fí cil e com ple xo.

O ex-Pre si den te diz, ain da: “No Go ver no do
PSDB, as ta xas de in ves ti men to pas sa ram de 13%
para 19% do PIB.” Per gun to-me: onde es tão es ses
da dos? Qual é a base para se fa zer uma ar gu men ta-
ção des sa na tu re za?

A pre ço cons tan te de 1980, a taxa mé dia de in -
ves ti men to no pe río do de 1995 a 2002 foi de 16,13%;
de 1994, 15,02%; de 2002, 13,09%. Por tan to, não
pas sou de 13% para 19%. A taxa mé dia é de 16% e a
taxa do fi nal do Go ver no é exa ta men te a que S. Exª
diz que su pe rou, de 13,09%, quan do as su miu o Go-
ver no com uma taxa de 15,02%. Não há esse au men-
to na pou pan ça e na ca pa ci da de de in ves ti men to do
País, es ses não são os da dos dis po ní ve is, não exis te
fun da men ta ção e eu di ria que, sob o pon to de vis ta
es ta tís ti co, é gros se i ro esse tipo de pro je ção, que não
cor res pon de a ne nhum dos in di ca do res de in ves ti-
men to dis po ní ve is no País. 

O ex-Pre si den te fez uma crí ti ca se ve ra ao se tor
de ener gia e à fal ta de in ves ti men to, di zen do que fez a 
re for ma do Esta do an tes das pri va ti za ções. As pri va ti-
za ções no se tor de ener gia fo ram fe i tas an tes da
agên cia de re gu la ção, an tes das re gras que de ve ri am
nor ma ti zar o de sem pe nho do se tor, e essa foi uma
das ra zões fun da men ta is da pre cá ria taxa de in ves ti-
men to no se tor e da fra gi li da de da par ce ria en tre se tor
pú bli co e se tor pri va do, o que le vou o País a um “apa -
gão”. Ou não ti ve mos um ra ci o na men to de ener gia no
Bra sil? Não ti ve mos um cons tran gi men to se ve ro por
fal ta de in ves ti men tos em ener gia? Esses são os fa -
tos, é a His tó ria.

Este Go ver no está ten do que re pac tu ar o se tor e 
ad mi nis trar pas si vos com a AES que po dem ge rar o
im pac to, só no BNDES, de US$1,2 bi lhões de pre ju í-
zo, exa ta men te pela ina dim plên cia e pela for ma, eu
di ria, in con sis ten te com que fo ram fe i tos o mar co re -
gu la tó rio, o acom pa nha men to do se tor e a ca rên cia
de in ves ti men tos. Evi den te men te, isso tudo exi ge,
hoje, um gran de es for ço do País no se tor de ener gia,

na Pe tro bras, no gás, no pe tró leo, na pros pec ção e,
so bre tu do, tam bém, na ge ra ção de ener gia e re or ga-
ni zar o se tor de dis tri bu i ção. Essa é uma das ta re fas
fun da men ta is: re pen sar as agên ci as, re pen sar o pa -
pel do po der con ce den te, que é a União, es ta be le cer
re gras cla ras que per mi tam dar se gu ran ça aos in ves-
ti do res para su pe rar o cons tran gi men to, que foi her -
da do.

Por tan to, o Pre si den te faz uma aná li se da ele i-
ção, di zen do, tex tu al men te, o se guin te:

“No nos so caso, o pro gra ma era nos so, es ta va
es cri to, foi pu bli ca do an tes da cam pa nha, que vi nha e
vi nha para aque le pro gra ma, ago ra não tem pro gra-
ma, esse é o pro gra ma que me pa re ce gra ve”

Eu per gun to se, de fato, isso cor res pon de aos
fa tos? Ou nós não as sis ti mos à apre sen ta ção do pri -
me i ro pro gra ma do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, pro gra ma este que só ti nha capa, não exis -
tia o pro gra ma de Go ver no. Eles ini ci a ram a cam pa-
nha sem um pro gra ma. O nos so pro gra ma foi sen do
cons tru í do, apre sen ta do pu bli ca men te, ca pí tu lo por
ca pí tu lo, para to das as áre as de Go ver no, com as
equi pes sen do mos tra das, com trans pa rên ci as das
pro pos tas, com de ba te qua li fi ca do que foi fe i to du ran-
te toda a cam pa nha. Tam bém aqui, eu di ria, que não
cor res pon de aos fa tos, não é ver da de essa afir ma ção
e não con tri bui para um ba lan ço qua li fi ca do do que foi 
o seu Go ver no e o que foi esse pe río do re cen te da
His tó ria.

O Pre si den te ter mi na di zen do que não vo tou no
PT, mas que os ele i to res do PT es tão de si lu di dos.

Pri me i ro, não é o que as pes qui sas apon tam. O
pres tí gio do Pre si den te Lula con ti nua um dos ma i o res
de toda a His tó ria do cu men ta da re cen te men te. E não
ape nas isso. Eu di ria que, mais do que isso. Fui ele i tor
do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Fui
Co or de na dor da sua cam pa nha ele i to ral para Se na-
dor, em 1978. Eu di ria que, na con di ção de ele i tor, re -
al men te me ar re pen di, po li ti ca men te. Fui para a Opo -
si ção ao seu Go ver no; tra ba lhei, como  tan tos ou tros,
para mu dar o Bra sil para me lhor, com res pon sa bi li da-
de e com se ri e da de.

Sr. Pre si den te, con cluo como co me cei: não tem
sido pra xe des ta Li de ran ça, da nos sa Ban ca da ou
des te Go ver no, fi car olhan do para trás. Não que re-
mos go ver nar olhan do para trás. O Bra sil  pre ci sa
olhar para a fren te. O Bra sil pre ci sa cons tru ir po lí ti cas
al ter na ti vas. É ab so lu ta men te jus to e de mo crá ti co a
crí ti ca e o de ba te.É o pa pel da Opo si ção de ba ter, cri -
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ti car e apon tar er ros e bus car cor ri gi-los e in te ra gir – e 
te mos fe i to isso nes te Ple ná rio to das às ve zes!

Mas, na me di da em que o ex-Pre si den te co bra,
com esse ri gor, re sul ta dos, em cin co me ses de go ver-
no, eu não te nho ou tro ca mi nho a não ser qua li fi car o
de ba te e fa zer um ba lan ço, sim, trans pa ren te e sé rio
dos úl ti mos 8 anos, mos tran do que os da dos que fo -
ram apre sen ta dos não cor res pon dem às es ta tís ti cas,
aos do cu men tos, e à His tó ria do cu men ta da des te
País. Qu e ro um de ba te qua li fi ca do, um de ba te sé rio,
um de ba te ri go ro so. Mas, não va mos nos omi tir, quan -
do es sas ques tões fo rem co lo ca das. Nós não te mos
ne nhu ma di fi cul da de em com pa rar o atu al Go ver no
com o an te ri or. Os re sul ta dos es tão aí: o ba lan ço de
pa ga men tos com um su pe rá vit de US$9 bi lhões; um
dé fi cit nas tran sa ções cor ren tes que, nos úl ti mos 12
me ses, era de US$20 bi lhões, caiu para US$3.2 bi -
lhões; está aí o re sul ta do da dí vi da pú bli ca: uma que -
da de 10% do PIB.  A dí vi da, que era de 62%, caiu
para 52,2%. Está aí o re sul ta do da in fla ção, que está
sob con tro le; está aí a re cu pe ra ção dos ins tru men tos
de po lí ti ca eco nô mi ca, na po lí ti ca fis cal, cam bi al e
mo ne tá ria para co me çar a fa zer este País cres cer de
for ma sus ten ta da com es ta bi li da de. Por tudo isso, em
qua tro anos, apre sen ta re mos o nos so re sul ta do e
uma com pa ra ção ain da mais qua li fi ca da, eu di ria, en -
tre o novo Go ver no e o an te ri or. Mas, toda a vez que ti-
ver mos que de ba ter o pas sa do, es ta re mos pron tos
para dis cu tir, ar gu men tar e qua li fi car, es ta re mos
pron tos para uma dis cus são sé ria, pro fun da, qua li fi-
ca da e con sis ten te. Não há, da nos sa par te, qual quer
ten ta ti va de re van chis mo, mu i to me nos des qua li fi car
in ter lo cu to res. Qu e re mos de ba ter com pro fun di da de
em cima dos fa tos, em cima dos ar gu men tos, para
que este País, com trans pa rên cia, pos sa fa zer a es co-
lha que a de mo cra cia fez nas úl ti mas ele i ções: mu dar
o Bra sil, mu dar com con vic ção e mu dar para me lhor!

Mu i to obri ga do.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 18-6-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT-SP.
Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, nas crí ti cas que fiz ao pro -
nun ci a men to do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, con cen trei-me so bre tu do em fa tos, em da -

dos, em nú me ros. Ele fala em cres ci men to eco nô mi-
co, mas a taxa de cres ci men to de seu go ver no foi a
quar ta pior do sé cu lo XX. Qu an do ele fala que au men-
tou a taxa de in ves ti men to de 13 para 19% no seu go -
ver no, não é fiel aos fa tos – exa ta men te 13% era a
taxa em 2002. Ele fez co bran ças so bre a taxa de ju -
ros, mas lem bro que seu go ver no pra ti cou as ma i o res
ta xas de ju ros da his tó ria do cu men ta da da eco no mia
bra si le i ra – 45%, 42% nas de ci sões do Co pom, na 18ª 
re u nião e, de po is, na 27ª re u nião do Co pom. Fui, as -
sim, tra tan do de cada um dos te mas, fun da men ta do,
com da dos, com ar gu men tos, con fron tan do as es ta-
tís ti cas dis po ní ve is com as afir ma ções do ex-pre si-
den te.

O Se na dor Arthur Vir gí lio, com a ora tó ria com -
pe ten te, com a vi vên cia po lí ti ca lon ga, cen trou me ta-
de de seu pro nun ci a men to so bre o di re i to de di ver gir
do ex-pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, so bre
o di re i to de mo crá ti co de di ver gir, so bre a ne ces si da de
do de ba te.

Eu que ro lem brar ao Se na dor Arthur Vir gí lio que 
quem não quis fa lar du ran te es ses cin co me ses e
meio foi o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Exis te li ber da de de im pren sa no País, os ve í cu los es -
tão to dos dis po ní ve is, rá dio, te le vi são, jor na is. Mas S.
Exª es co lheu uma for ma bas tan te tí mi da, que foi o
site do seu Par ti do. Vol to a re pe tir, exis te li ber da de de
ex pres são. Quem ouve o Se na dor Arthur Vir gí lio fa lar
pa re ce que o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so es ta va em Paris, no exí lio, por ca u sa da di ta du ra
mi li tar. Não. Ele foi para Pa ris por que gos ta da que le
país, por que lá tem bom vi nho, boa co mi da, um am bi-
en te agra dá vel e ele sem pre gos tou de vi a jar. Ele
sem pre gos tou da Fran ça. Ele está lá por li vre e es -
pon tâ nea von ta de. Não é uma ati tu de des te Go ver no
e nem es ta mos vi ven do um re gi me di ta to ri al.

Não es ta mos dis cu tin do, aqui, o di re i to de de ba-
ter, a li ber da de de ex pres são ou o plu ra lis mo. E mu i to
me nos da par te des te Go ver no, des ta Li de ran ça, em
par ti cu lar, ha ve rá qual quer ten ta ti va de des qua li fi car
a Opo si ção como in ter lo cu tor. Não va mos re pe tir ex -
pres sões tipo “nhe nhe nhém”, ne o bo bos, como se
Opo si ção não ti ves se um pa pel fun da men tal na de-
mo cra cia, no de ba te, na crí ti ca e na cons tru ção de um 
pro ces so de mu dan ça do País. S. Exª tem todo o di re i-
to de fa lar. Mas não vai fa lar como um rei. Não vai fa lar
sem ou vir. Por si nal, quem fala pe los co to ve los, de po-
is tem que usar a boca para ten tar ex pli car o que dis -
se. É um di ta do po pu lar mu i to sá bio e vale sem pre
para os ho mens pú bli cos. S. Exª tem o di re i to de cri ti-
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car, mas vai ou vir. Te mos, in clu si ve, todo o in te res se
em fa zer um ba lan ço so bre es ses cin co me ses e meio 
ou seis me ses de Go ver no con fron ta do com os ou tros
oito anos que o ex-Pre si den te es te ve à fren te do Esta -
do bra si le i ro.

Não es ta mos, por tan to, dis cu tin do o di re i to de
di ver gir ou de de ba ter ou a li ber da de de ex pres são. O
Pre si den te não está no exí lio. Ele foi para a Fran ça
por que quis. Ele fa lou por que quis. Por si nal, ele deu
uma en tre vis ta à Veja di zen do que não se ria um
ex-Pre si den te que fi ca ria cri ti can do o Go ver no, men -
ci o nan do, in clu si ve, al guns ex-Pre si den tes. Ele, em
uma ou tra vez, dis se: “Esque çam o que es cre vi”. Tem
sido pró prio da sua tra je tó ria po lí ti ca e não vejo ne -
nhum pro ble ma que S. Exª mude de ati tu de e pas se a
de ba ter e cri ti car, por que é jus to, e o de ba te é uma
con tri bu i ção ao País.

No en tan to, se que rem olhar para trás, va mos
olhar os nú me ros, va mos dis cu tir os ar gu men tos, va -
mos ao mé ri to da dis cus são e não ter gi ver sar so bre
um tema que não está em pa u ta, que é o de ba te de -
mo crá ti co no País. Fe liz men te, to dos nós lu ta mos
con tra a di ta du ra, cons tru í mos a li ber da de de ex pres-
são e vi ve mos um cli ma da mais am pla li ber da de na
so ci e da de bra si le i ra.

Em se gui da, o Lí der diz que as re for mas são mi -
ú das e pe que nas. Mi ú da e pe que na foi a re for ma tri -
bu tá ria que, em oito anos, não foi fe i ta; foi a ati tu de do
Go ver no de não per mi tir que a re for ma tri bu tá ria en -
tras se na pa u ta do País de po is de todo o tra ba lho fe i to
na Câ ma ra dos De pu ta dos, de po is de tan tas ten ta ti-
vas fe i tas no par la men to bra si le i ro, to das obs tru í das,
ar ti cu la das, des mon ta das, pelo Mi nis tro Pe dro Ma lan
e pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

O que o ex-Pre si den te diz – e que ro vol tar a
esse pon to – é que se tra ta de au men to de car ga tri -
bu tá ria. Mas como al guém que au men tou a car ga tri -
bu tá ria, nos ní ve is em que au men tou – foi o ma i or au -
men to de car ga tri bu tá ria da His tó ria do Bra sil –, pode 
fa lar de au men to de car ga tri bu tá ria? Com que fun da-
men to, como S. Exª pode cri ti car uma re for ma tri bu tá-
ria que nun ca fez e, além dis so, au men tou a car ga tri -
bu tá ria de 27,9% para 35,86% do PIB? 

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pre ci sa mos, ago ra, de uma re for ma tri bu tá ria
que sim pli fi que, ra ci o na li ze, in tro du za o prin cí pio da
pro gres si vi da de, per mi ta dar mais efi ciên cia ao sis te-

ma tri bu tá rio e só não po de mos re du zir a car ga tri bu-
tá ria ime di a ta men te por uma ra zão: a dí vi da pú bli ca lí -
qui da do se tor pú bli co que her da mos é de R$627bi -
lhões e quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que as -
su miu era de R$64bi lhões, ou seja, cres ceu mais de
1000% ao lon go do úl ti mo Go ver no, em um pe río do
onde 76% do pa tri mô nio pú bli co foi pri va ti za do e 56%
do cres ci men to da dí vi da é ju ros. Por isso, não vejo
como o ex-Pre si den te pos sa cri ti car um Go ver no que
apre sen ta um pro je to de re for ma tri bu tá ria pac tu a do
com os 27 Go ver na do res, com to dos os Go ver na do-
res do PSDB que vi e ram aqui na Câ ma ra en tre gar as
re for mas e mos trar a im por tân cia e re le vân cia de las.
É, por tan to, um ar gu men to in de vi do, in fun da do, pre -
cá rio e ina ce i tá vel.

Ouço o no bre Se na dor Mag no Mal ta.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, que ro fa zer coro com V. Exª nes ta
opor tu ni da de, até por que na que la épo ca da dis cus-
são da re for ma tri bu tá ria éra mos to dos De pu ta dos
Fe de ra is e o Go ver no dis pu nha de uma base ex tre-
ma men te sig ni fi ca ti va na Câ ma ra dos De pu ta dos. Se
es ti ves se dis pos to a apro var mais qua tro anos o te ria
fe i to, pela for ça e pelo ta ma nho da base que ti nha. Na
ver da de, não po de mos ta par o sol com a pe ne i ra: a
re for ma não foi fe i ta por que o Go ver no não quis e não
se dis pôs a fa zer, e sabe Deus as ra zões pe las qua is.
Mas ten tar co lo car a in vi a bi li da de da re for ma, no Go -
ver no pas sa do, no colo da mi no ria, sem dú vi da al gu-
ma é zom bar da in te li gên cia da so ci e da de bra si le i ra.
Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so es ti ves-
se dis pos to, de fato, a fa zer es sas re for mas que o Go -
ver no Lula está pro pon do nes te mo men to cer ta men te
o te ria fe i to. Qu e ro en cer rar este meu apar te di zen do
que, quan do foi pre ci so, cri ti quei o Vice-Pre si den te da 
Re pú bli ca, que é do meu Par ti do, quan do saiu fa lan do
ale a to ri a men te, com cin co me ses de man da to, co-
nhe cen do ele o País que iria re ce ber quan do se dis -
pôs a ser Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Assim, como
cri ti quei aque le que é do meu par ti do, en ten do que te -
nho que fa zer coro da mes ma for ma, nes te mo men to,
ao di zer que é mu i to pou co tem po. Cin co me ses de
man da to é mu i to pou co tem po con tra o tem po enor -
me das ma ze las que vi e ram se acu mu lan do des de a
Di ta du ra mi li tar. Mu i ta co i sa se fez quan do a de mo-
cra cia se ins ta lou, é cla ro, mas mu i ta co i sa tam bém
de i xou de ser fe i ta, e es sas co i sas vi e ram se acu mu-
lan do. Por tan to, o tem po é mu i to cur to para se cri ti car
o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. É pre ci so que

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 15955    329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



te nha mos pa ciên cia – um tra ço sig ni fi ca ti vo do com -
por ta men to hu ma no –, é pre ci so dar um tem po ma i or
para que, en tão, pos sa mos fa zer uma aná li se com um 
pro ces so com pa ra ti vo, até por que a po pu la ção, por
mais sim ples que seja, tem a ca pa ci da de de fa zer
apo lo gia e ti rar as suas pró pri as con clu sões. Não
cabe esse pro ces so com pa ra ti vo nes te mo men to; é
pre ci so que es pe re mos um pou co mais. Qu e ro, pois,
pa ra be ni zar V. Exª quan do, es pe ci fi ca men te, tra ta da
ques tão da re for ma que não foi fe i ta por que não se
teve von ta de na que les dias.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Gos ta ria de agra de cer ao Se na dor Mag no Mal -
ta pela opor tu na in ter ven ção e con ti nu ar a mi nha li -
nha de ar gu men ta ção.

O ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
diz que o seu Go ver no não abriu a eco no mia, que não 
tem res pon sa bi li da de, por tan to, so bre essa agen da e, 
sim, o Go ver no Col lor. O Lí der Arthur Vir gí lio diz que
foi o Go ver no Ita mar Fran co. Qu e ro lem brar que as
de ci sões eco nô mi cas mais im por tan tes do Go ver no
Ita mar Fran co fo ram to ma das ten do como Mi nis tro da
Fa zen da o Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so. O PSDB
não pode ter uma ati tu de em que se apro pria do lado
po si ti vo do Go ver no Ita mar e não as su me ne nhum
tipo de res pon sa bi li da de so bre ou tras de ci sões que
fo ram to ma das em re la ção à aber tu ra co mer ci al.

Mas os da dos his tó ri cos vão em ou tra di re ção. E 
vou re pe tir: as im por ta ções, en tre 1990 e 1994, Go-
ver no Fer nan do Col lor e Ita mar Fran co, cres ce ram
5,6% no pri me i ro ano. Só no pri me i ro ano, no Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so, au men ta ram em
51%. Quem des tru iu o sal do co mer ci al des te País?
Vi ve mos, nos qua tro anos do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, o po pu lis mo cam bi al, uma po lí ti ca
de ân co ra cam bi al de vas ta do ra, sus ten ta da, so bre tu-
do, pelo ex-Pre si den te do Ban co Cen tral, Gus ta vo
Fran co. E em to das as crí ti cas que a Opo si ção fa zia,
pe din do uma mu dan ça de rumo na po lí ti ca eco nô mi-
ca, de fen den do a taxa de câm bio flu tu an te, a ar gu-
men ta ção era de que o câm bio flu tu an te tra ria a in fla-
ção de vol ta, por que tí nha mos inér cia in fla ci o ná ria,
me mó ria in fla ci o ná ria e não era pos sí vel.

A his tó ria mos trou não só que o País aca bou vi -
ven do um ata que es pe cu la ti vo, com pre ju í zos mo nu-
men ta is às fi nan ças pú bli cas – que po de ria ter sido
evi ta do – e que aque la tese, pre ten sa men te uma
nova te o ria eco nô mi ca ins pi ra da no ideá rio ne o li be ral
de que não ha via mais pro ble ma de dé fi cit co mer ci al,
por que o “dé fi cit de bi ci cle ta” era a con ta de ca pi ta is
que fi nan ci a ria o ba lan ço de pa ga men to, mos trou-se

de vas ta do ra e ex pôs o País a uma gra ve vul ne ra bi li-
da de cam bi al. Hoje, es ta mos tra ba lhan do, como pou -
cas ve zes na His tó ria des te País, para re ver ter essa
si tu a ção.

Em cin co me ses e meio, as ex por ta ções cres ce-
ram 30,5%. Te mos um su pe rá vit co mer ci al de US$9
bi lhões nes te se mes tre, pra ti ca men te re cu pe ra mos o
su pe rá vit de 1994, de US$10,4 bi lhões, que o Go ver-
no Fer nan do Hen ri que des tru iu em qua tro anos. Isso
ge rou um dé fi cit em tran sa ções cor ren tes – que ro re -
cu pe rar os da dos, para dis cu tir mos, pois ma ni pu lar a
pa la vra, di zer fra se de efe i to, ba ter na mesa, não re -
sol ve; pre ci sa mos de ar gu men tos –, que é o di nhe i ro
novo que o País pre ci sa va pe dir em pres ta do para fe -
char as suas con tas, de US$34 bi lhões – era de
US$1,7 bi lhão quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que to mou pos se.Esse era o co ra ção da ló gi ca ne o li-
be ral, era isso que em pur ra va o País para a pri va ti za-
ção, para o ajus te fis cal cres cen te, para a des na ci o-
na li za ção da eco no mia, para o en di vi da men to e para
a vul ne ra bi li da de e fra gi li da de cam bi al.

Re du zi mos esse dé fi cit em tran sa ções cor ren-
tes para US$3,4 bi lhões, nos úl ti mos doze me ses,
exa ta men te por ca u sa des se su pe rá vit co mer ci al.
Esta mos cri an do as con di ções de su pe rar a vul ne ra-
bi li da de e de des mon tar a ló gi ca da pri va ti za ção. É
por isso que o País não pre ci sa sair pri va ti zan do, ven -
den do o pa tri mô nio e des na ci o na li zan do. Esta mos re -
ver ten do a ló gi ca pela re du ção do dé fi cit nas tran sa-
ções cor ren tes que foi cons tru í do, pro je ta do e im pos-
to exa ta men te pela ir res pon sa bi li da de da aber tu ra e
da po lí ti ca cam bi al dos qua tro anos do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Vejo o Lí der Arthur Vir gí lio, ago ra, dar su ges-
tões e li ções so bre taxa de ju ros. Pedi, pu bli ca men te,
ao ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e peço 
ao Lí der um pou co mais de hu mil da de para dis cu tir
taxa de ju ros. Não se fala em “cor da em casa de en -
for ca do”, ou tro di ta do po pu lar de gran de sa be do ria.
Na 18ª Re u nião do Co pom, em ou tu bro de 1997, a
taxa Se lic foi para 45,67%; e, na 29ª Re u nião do Co -
pom, 42,12%. O Lí der diz o se guin te: se a taxa de ju -
ros cair dois pon tos é pou co. Ora, se ela cair dois pon -
tos, va mos vol tar ao pa ta mar que o Go ver no en tre gou
em 31 de de zem bro, com uma in fla ção de 2,31%, no
IPCA, to dos os ín di ces da in fla ção se ace le ran do e al -
can çan do um pa ta mar ex tre ma men te pre o cu pan te
para o fu tu ro da es ta bi li da de da eco no mia. Por isso,
que os ju ros não ca í ram.

V. Exª tem uma lon ga vi vên cia no de ba te ma cro-
e co nô mi co. Sabe exa ta men te do que se tra ta. Assis ti,
du ran te oito anos, à ten ta ti va de jus ti fi car a taxa de ju -
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ros, sen do que, no pri me i ro go ver no, não era ne ces-
sá rio que ti vés se mos taxa de ju ros na que les ní ve is.
Foi exa ta men te o erro do câm bio que em pur rou a taxa 
para aque le pa ta mar e pra ti ca mos as ma i o res ta xas
de ju ros da eco no mia in ter na ci o nal. Com o câm bio
flu tu an te e com su pe rá vit co mer ci al, cri a mos con di-
ções cam bi a is para a taxa de câm bio es ta bi li zar-se, a
in fla ção ce der e os ju ros ca í rem. Não ape nas a taxa
bá si ca, mas a taxa na pon ta, o abu so dos spre ads
ban cá ri os que pre ci sam ser en fren ta dos e que este
Go ver no está to man do me di das exa ta men te para
per mi tir que a taxa bá si ca e a taxa na pon ta pos sam
cair de for ma sus ten tá vel, con sis ten te e pre ser van do
a es ta bi li da de da eco no mia, que é ab so lu ta men te es -
sen ci al.

O Lí der do PSDB me cri ti cou por ter fe i to uma
co le ti va. Eu não vou pe dir au to ri za ção a quem quer
que seja, no exer cí cio do meu man da to, para fa lar
quan do, como e onde eu jul gar opor tu no, as sim como
não co bra rei ati tu de se me lhan te, de V. Exª ou de qual -
quer ou tro Se na dor, de qual quer ou tro ho mem pú bli-
co. Peço ape nas co e rên cia, li ber da de de ex pres são, o 
de ba te, que tan to V. Exª quer que seja pre ser va do ao
Pre si den te. Res pe i te o Go ver no para fa lar quan do,
onde e pe los ins tru men tos que jul gar opor tu no. Se há
uma co i sa que gos to – aliás, ado rei ao lon go dos oito
anos que es ti ve na Câ ma ra dos De pu ta dos – é o de -
ba te pú bli co, fran co e di re to. É por isto que te mos pre -
ser va do a nos sa re la ção: pela trans pa rên cia, pela
fran que za e pela ho nes ti da de dos ar gu men tos. A le al-
da de com os va lo res, com aqui lo que acre di ta mos é
um prin cí pio im por tan te, e nis so re co nhe ço uma ati tu-
de cor re ta de V. Exª ao de fen der o pas sa do com tan ta
ve e mên cia, com tan ta pa i xão, mas nem sem pre com
ar gu men tos con sis ten tes. Tra tei, um a um, os te mas
abor da dos pelo ex-Pre si den te, co lo quei os da dos, os
fa tos, as es ta tís ti cas, que não cor res pon dem aos ar -
gu men tos de S. Exª.

Ence ran do a mi nha in ter ven ção, que ro di zer
que o PSDB es co lheu um ca mi nho, mas não dá para
fa zer uma cam pa nha di zen do que a Argen ti na é o pa -
ra dig ma, que o Fer nan do de la Rúa era a ame a ça e
que ca mi nha ría mos para uma si tu a ção como a da-
que le país. O pró prio Pre si den te, no exer cí cio da fun -
ção, che gou a di zer que o Bra sil po de ria vi rar Argen ti-
na, e o ex-can di da to José Ser ra não dis se ou tra co i sa
du ran te boa par te da cam pa nha. Inclu si ve, o Pro gra-
ma Na ci o nal do PSDB – que ro lem brar  – era so bre a
Argen ti na, ti nha gin gle so bre esse país, fa la va no De
la Rúa e fa zia as so ci a ção in de vi da.

O que eu dis se, e que ro re ler, para de i xar bem
cla ra a mi nha ar gu men ta ção é o se guin te: “Te mos as -

sis ti do, na his tó ria la ti no-ame ri ca na, à vá ri as ati tu des
pa re ci das com a do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so. O ex-Pre si den te Car los Me nen fez uma
cam pa nha con tra o Go ver no, e acho que con tri bu iu
com a cri se que a Argen ti na vi veu. Ele acha va que ia
ser res sus ci ta do pe las ele i ções, mas não foi o que
ocor reu. Fe liz men te, a Argen ti na não co me teu o mes -
mo erro duas ve zes.”

Por tan to, ana li sar a Argen ti na como pa ra dig ma,
ser ve para mais de uma as so ci a ção. Pela vi vên cia,
pela au to ri da de do ex-Pre si den te é sem pre opor tu na
a for mu la ção de al ter na ti vas e o apon ta men to de pro -
ble mas. No en tan to, não se pode fa zer uma crí ti ca
aço da da, com da dos que não se sus ten tam. Qu an do
S, Exª fala so bre taxa de in ves ti men to, não se sus ten-
ta. E como pode fa lar de cres ci men to eco nô mi co, se
pra ti cou os qua tro pi o res de sem pe nhos no sé cu lo
XX? Com que con sis tên cia? Com que fun da men to?
S. Exª co bra taxa de ju ros, quan do seu go ver no pra ti-
cou as ma i o res ta xas de ju ros e de i xou uma taxa de
25%. Ela está 26,5% e é exa ta men te a me lhor, a ma -
cro e co nô mi ca que per mi te a que da. Não é cor re to,
não é sé rio, não é jus to. Eu di ria que é pou co pro mis-
sor esse tipo de pro nun ci a men to.

Por úl ti mo, gos ta ria de di zer que que re mos o de -
ba te. É evi den te que pre fe ri mos um de ba te em que a
Opo si ção pos sa apon tar os pro ble mas. E é le gí ti mo,
jus to, cor re to, que a Opo si ção o faça. Não ha ve rá da
nos sa par te qual quer ten ta ti va, que ro in sis tir, de des -
qua li fi car a Opo si ção, e mu i to me nos de go ver nar
olhan do para trás. Não ti ve mos qual quer tipo de re-
van chis mo, de per se gui ção e mu i to me nos ire mos
pro por essa como a agen da pri o ri tá ria do de ba te.

Qu e re mos dis cu tir as po lí ti cas pú bli cas que es -
tão sen do for mu la das, as al ter na ti vas: re for ma tri bu-
tá ria; re for ma da Pre vi dên cia; os R$32 bi lhões li be ra-
dos para a agri cul tu ra, com ju ros de 8% para os gran -
des pro pri e tá ri os e 4% para a pe que na agri cul tu ra fa -
mi li ar; a ro la gem de toda a dí vi da agrí co la da pe que na
agri cul tu ra fa mi li ar  – o Se na do tem um pa pel fun da-
men tal nas MPs nº 107 e 177 às qua is de mos uma
con tri bu i ção ines ti má vel –; o cré di to de sa fra de R$5,7 
bi lhões, pela pri me i ra vez ofe re ci do à agri cul tu ra fa mi-
li ar; a ro la gem da dí vi da dos as sen ta dos em 18 anos,
com o re ba ti men to de dí vi da de 70% – são cem mil fa -
mí li as –; os 2,3 mi lhões de agri cul to res fa mi li a res que
ti ve ram o re ba ti men to de dí vi da es pe ci al men te, que
re ce bem até R$15 mil, mas tam bém no Nor des te uma 
pro pos ta mu i to fa vo rá vel para quem re ce be até R$35
mil; o R$1,5 bi lhão para a cons tru ção na val, por que os 
nos sos es ta le i ros es ta vam fe cha dos, 11 na vi os off-
sho res sen do cons tru í dos, 10 mil em pre gos di re tos

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 15957    331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



que fo ram ge ra dos; a plan ta de pa pel e ce lu lo se,
R$3,8 bi lhões do BNDES, o ma i or pro je to de pa pel e
ce lu lo se de todo o País na Ara cruz.

Qu e ro dis cu tir, por tan to, o cres ci men to eco nô-
mi co, a taxa de ju ros, a taxa de in ves ti men to. O Go ver-
no ter mi nou com o que o ex-Pre si den te dis se que co -
me çou. Não, S. Exª co me çou com uma taxa de in ves-
ti men to de 15% e ter mi nou com 13%, ja ma is 19%,
como con clu são do seu Go ver no. Os da dos são pú bli-
cos, são ofi ci a is, fo ram cons tru í dos pe las ins ti tu i ções
que o Go ver no ad mi nis trou, como o IBGE e to das as
ou tras que aí es tão.

Nes se sen ti do, es pe ro que a dis cus são seja fe i-
ta com base nos ar gu men tos. Qu e ro sa ber se os par -
ti dos sus ten tam as afir ma ções di tas na en tre vis ta, se
têm es ta tís ti cas al ter na ti vas para fun da men tar as
ava li a ções que fo ram co lo ca das, por que apre sen tei
to das as es ta tís ti cas e ci ta rei a fon te uma a uma, se
for ne ces sá rio, mos tran do que as afir ma ções do
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não cor -
res pon dem aos fa tos; que o ba lan ço que faz do seu
Go ver no não é nem o ba lan ço ele i to ral que o povo
fez, por que não re e le geu seu su ces sor e mu i to me -
nos o que a his to ri o gra fia do cu men ta da do Bra sil per -
mi te, seja em ter mos de cres ci men to, de in fla ção, de
taxa de in ves ti men to ou dos in di ca do res so ci a is. Ele
afir mou que di mi nu iu o fos so so ci al, mas não o fez. A
par ti ci pa ção do tra ba lho na ren da na ci o nal caiu, a
con cen tra ção de ren da se agra vou – é ver da de que
ela é his tó ri ca; há mais de trin ta anos, te mos um ele -
va do ní vel de con cen tra ção de ren da –, mas se agra -
vou, e, por isso mes mo, as afir ma ções que faz S. Exª
não cor res pon dem aos fa tos, aos da dos, à his tó ria.

Não es ta mos dis cu tin do aqui o di re i to de de ba-
ter, mas o de ver de ou vir e, so bre tu do, qua li fi car e
apro fun dar os ar gu men tos. Peço que, so bre tu do, os
da dos se jam con tra-ar res ta dos se, de fato, o Go ver-
no an te ri or tem da dos con sis ten tes que pos sam con -
tra ri ar os fa tos que es tou apre sen tan do, seja no ba -
lan ço co mer ci al, seja na taxa de ju ros, seja na taxa
de in ves ti men to, seja na área so ci al, seja no cres ci-
men to da eco no mia, seja na ques tão da car ga tri bu-
tá ria, seja, en fim, em qua is quer des ses as pec tos que
aqui elen ca mos, ar gu men ta mos e apre sen ta mos.

Por tan to, te mos todo in te res se em con ti nu ar
esse de ba te qua li fi ca do, res pe i to so, cons tru ti vo para
a de mo cra cia de Opo si ção e Go ver no, mas deve ser
pro fun do, tem que ir à raiz dos pro ble mas. Con tra os
fa tos não há ar gu men tos, e es ta mos apre sen tan do os 

da dos, os fa tos e a his tó ria do cu men ta da do Bra sil,
que não per mi tem ao ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so fa zer um ba lan ço como esse, aço da do,
apres sa do, in con sis ten te e apre sen tan do re sul ta dos
do seu Go ver no que não tem qual quer am pa ro nas
es ta tís ti cas ofi ci a is que es tão dis po ní ve is para qual -
quer ci da dão que que i ra dis cu tir com pro fun di da de as 
po lí ti cas pú bli cas do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

PARECER Nº 40, DE 2003 – CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO,
so bre o Avi so nº 2, de 2003-CN, do Tri bu-
nal de Con tas da União, que “Enca mi nha
ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór-
dão nº 95, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e voto
que a fun da men tam, re fe ren tes ao Re la-
tó rio de Le van ta men to da Au di to ria, re a li-
za da pela 3ª Se cex no De par ta men to Pe -
ni ten ciá rio Na ci o nal – DEPEN, uni da de
do Mi nis té rio da Jus ti ça, no pe río do de
21-3 a 12-4-2002, ob je ti va do ve ri fi car a
exe cu ção das obras re la ti vas à cons tru-
ção, am pli a ção, re for ma e apa re lha men to
de es ta be le ci men tos pe na is no Dis tri to
Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-

men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, por meio do Avi so nº
2, de 2003-CN, do Tri bu nal de Con tas da União, có pia
do Acór dão nº 95, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren tes ao Re la tó rio de Le van ta men to de
Au di to ria re a li za do no De par ta men to Pe ni ten ciá rio
Na ci o nal – DEPEN, uni da de do Mi nis té rio da Jus ti ça,
no pe río do de 21-3 a 12-4-2002, ob je ti van do ve ri fi car
a exe cu ção das obras re la ti vas à cons tru ção, am pli a-
ção, re for ma e apa re lha men to de es ta be le ci men tos
pe na is no Dis tri to Fe de ral.

No ci ta do acór dão, o Tri bu nal de Con tas, após
de ter mi nar ao De pen, a ado ção de uma sé rie de me -
di das, in for ma ao Con gres so Na ci o nal que não há
óbi ces à li be ra ção de re cur sos des ti na dos à con ti nu i-
da de da exe cu ção das obras de com ple men ta ção do
Se tor C do Sis te ma Pe ni ten ciá rio da Pa pu da.
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Ata da 82ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 23 de junho de 2003 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Luiz Otá vio e Mão San ta

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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.

So bre a mesa ex pe di en te que pas so a ler:

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 133, de 2003 (nº 255/2003, na ori gem), de
13 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 16, de 2003, que es ta be le ce nor -
mas para a co mer ci a li za ção da pro du ção de soja da
sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.688, de 13 de ju nho de
2003.

(A Men sa gem nº 133, de 2003, ane xa-
da ao pro ces sa do do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 16, de 2003, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria nº 113, de 2003, vai à Co mis-
são Mis ta, nos ter mos do art. 11 da Re so lu-
ção nº 2, de 2002-CN.

PARECERES

PARECER Nº 692, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem Nº 75, de 2003,
(nº 112/2003, na ori gem) que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral a es co lha
da Dou to ra Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci,
para exer cer o car go de Pro cu ra dor-Ge ral
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa
Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus -
ti ça, com man da to de 2 anos.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta-
ção se cre ta re a li za da em 13 de maio de 2003, apre ci-
an do o re la tó rio apre sen ta do pela Se nho ra Se na do ra
Pa trí cia Sa bo ya Go mes so bre a Men sa gem nº 75, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção da Dou to ra
Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci, para exer cer o car go de
Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti vo de De -
fe sa Eco nô mi ca – CADE, do Mi nis té rio da Jus ti ça,
com man da to de 2 anos, por 23 vo tos fa vo rá ve is, 0
con trá rio(s) e ne nhu ma abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 13 de maio de 2003. – Se -
na dor Ra mez Te bet, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes, Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia
Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Del cí dio Ama ral – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer -
nan do Be zer ra – Ael ton Fre i tas – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Gil ber to Mes tri nho – João
Alber to Sou za – Cé sar Bor ges – Efra im Mo ra is –
Jo nas Pi nhe i ro – Pa u lo Octá vio – Ante ro Paes de
Bar ros – Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti –
Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

Re la tó rio

É sub me ti da à apre ci a ção do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 84, in ci so XIV, com bi na do com o
art. 52, in ci so III, alí nea f da Cons ti tu i ção Fe de ral, a in -
di ca ção da Dou to ra Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci, para
exer cer o car go de Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, com man da to de dois anos.

Tra ta-se de uma in di ca ção Pre si den ci al, fe i ta
por meio da Men sa gem nº 75, de 2003, acom pa nha-
da do cur ri cu lum vi tae da in di ca da.

A Dra. Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci for mou-se em
Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de 
São Pa u lo (1987). Em 1994, con clu iu mes tra do em
Di re i to na mes ma USP, na área de di re i to eco nô mi-
co-fi nan ce i ro, com a dis ser ta ção “Aspec tos Ju rí di-
cos do Co o pe ra ti vis mo e das Co o pe ra ti vas de Ha bi-
ta ção no Bra sil”. Em 2000, dou to rou-se em Di re i to
pela Uni ver si da de de São Pa u lo, na área de Di re i to
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do Esta do, com a tese “Di re i to Admi nis tra ti vo e Po lí ti-
cas Pú bli cas”.

A can di da ta tem bom do mí nio de lín guas es tran-
ge i ras. Ela fala e es cre ve, com fluên cia, o in glês e o
fran cês. Lê e en ten de o ita li a no e o es pa nhol.

Sua ex pe riên cia pro fis si o nal é am pla e va ri a da.
Des ta ca mos em seu cur rí cu lo as se guin tes ati vi da-
des.

• Foi ad vo ga da no es cri tó rio Pro fes sor
Eros Ro ber to Grau no pe río do de 1988 a
1990.

• É pro cu ra do ra da Uni ver si da de de
São Pa u lo, em cuja con sul to ria ju rí di ca in-
gres sou, como as sis ten te ju rí di ca, em 1992, 
atu an do nas áre as con ten ci o sa e con sul ti va.
No pe río do de 26-6-1998 a 29-3-1999, exer -
ceu as fun ções de Pro cu ra do ra Sub che fe.

• É co or de na do ra do gru po Asses sor
para Con vê ni os da USP des de no vem bro de 
1990.

• Co or de na do ra da Sub co mis são de
Le gis la ção Infor ma ti za da (LEGINF) da USP
des de mar ço de 1999.

• Re pre sen tan te da con sul to ria ju rí di ca
na Co mis são de Infor má ti ca da Re i to ria da
USP des de 1999.

De ve mos des ta car tam bém a ex pe riên cia do-
cen te da in di ca da. Ela foi pro fes so ra da Fa cul da de
de Di re i to da Uni ver si da de São Ju das Ta deu em
1996. Ela é pro fes so ra do cur so de Mes tra do em Di -
re i to da Uni ver si da de Ca tó li ca de San tos des de ja-
ne i ro de 2001. É pro fes so ra e ori en ta do ra de tra ba-
lhos do Cur so de Espe ci a li za ção em Di re i to Pú bli co
da Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co des de
2002. É pro fes so ra do Cur so de Mes tra do Pro fis si o-
na li zan te em Di re i to do Mer ca do Fi nan ce i ro (LLM)
do Insti tu to Bra si le i ro de Mer ca do de Ca pi ta is
(IBMEC) em São Pa u lo, des de 2002. É pro fes so ra
do Cur so de Espe ci a li za ção em Di re i to Admi nis tra ti-
vo Eco nô mi co da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si-
da de Pres bi te ri a na Mac ken zie, des de 2002.

A Dra. Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci tem, em seu
cur ri cu lum, 17 tra ba lhos téc ni cos pu bli ca dos, ca ben-
do des ta car dois li vros: “Di re i to Admi nis tra ti vo e Po lí ti-
cas Pú bli cas” e “Co o pe ra ti vas de Ha bi ta ção no Di rei o 
Bra si le i ro” (ain da no pre lo).

Há mais o que men ci o nar nas 15 pá gi nas do seu 
mag ni fi co cur ri cu lum vi tae, mas acre di to que cons tam
des te re la tó rio in for ma ções su fi ci en tes para com pro-
var a qua li fi ca ção da in di ca da.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti-

ca e ju rí di ca, o nome em apre ço está em con di ção de
ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são, Ra mez Te bet, Pre si den te,
Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la tora.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Terri tó ri os,
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;
....................................................................................

PARECERES Nºs 693 E 694, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
23, de 2003 (nº 331/2003, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re-
pú bli ca, que au to ri za a União a con ce der
in de ni za ção a José Pe re i ra Fer re i ra.

PARECER Nº 693, DE 2003,
(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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para aná li se, em re gi-
me de ur gên cia cons ti tu ci o nal e com apre ci a ção si -
mul tâ nea da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o
Pro je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos nº 23, de
2003 (nº 331, de 2003, na ori gem), de au to ria do Po -
der Exe cu ti vo, que au to ri za a União a con ce der in de-
ni za ção a José Pe re i ra Fer re i ra no va lor de
R$52.000,00 (cin qüen ta e dois mil re a is), por ha ver
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sido sub me ti do à con di ção aná lo ga a de es cra vo e so -
fri do le sões em fa zen da lo ca li za da no Sul do Esta do
do Pari, em se tem bro de 1989.

O pro je to igual men te de ter mi na que o pa ga-
men to des sa in de ni za ção exi me a União de efe tu ar
qual quer ou tro res sar ci men to ao be ne fi ciá rio.

Ade ma is, dis põe que os re cur sos des sa re pa ra-
ção vi rão do Pro gra ma de Tra ba lho Di re i tos Hu ma-
nos, Di re i to de To dos, da Se cre ta ria Espe ci al dos Di -
re i tos Hu ma nos.

Além dis so, por emen da de ple ná rio na Câ ma ra
dos De pu ta dos, da De pu ta da La u ra Car ne i ro, a pro -
pos ta es ta be le ce que a União será res sar ci da dos
gas tos re sul tan tes des sa au to ri za ção de in de ni za ção,
me di an te ações ou pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ou
ju di ci a is ca bí ve is, as se gu ra da a am pla de fe sa. A mes -
ma emen da pre vê, ain da, a pro po si ção que ca sos
aná lo gos po de rão usu fru ir o mes mo sis te ma de in de-
ni za ção, des de que se jam fru to de pré via de nún cia
pe ran te a Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu-
ma nos e te nham au to ri za ção le gis la ti va.

II – Aná li se

Em pri me i ro lu gar, cum pre res sal tar o elo de li -
ga ção da nor ma ti va cons ti tu ci o nal com os tra ta dos in -
ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos ra ti fi ca dos pelo Bra -
sil, que está de no ta do no art. 5º, § 2º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral. Por esse pa rá gra fo, o con te ú do de tais tra ta-
dos, a exem plo da Con ven ção Ame ri ca na e So bre Di -
re i tos Hu ma nos, alar ga o rol de di re i tos e ga ran ti as
pre vis tos cons ti tu ci o nal men te, bem como os me ca-
nis mos de sua pro te ção e res pe i to.

Entre os me ca nis mos de pro te ção pre vis tos
pela Con ven ção Ame ri ca na So bre Di re i tos Hu ma-
nos está o sis te ma de pe ti ções in di vi du a is, que
pode im pli car em res pon sa bi li da de in ter na ci o nal do 
Esta do por vi o la ção di re ta ou omis si va aos di re i tos
hu ma nos.

No caso em tela, como re sul ta do de pe ti ção in -
di vi du al a fa vo re cer o Se nhor José Pe re i ra Fer re i ra,
que foi sub me ti do à con di ção aná lo ga a de es cra vo e
so freu aten ta dos à sua in te gri da de pes so al em ter ri tó-
rio pá trio, o Bra sil re co nhe ce sua res pon sa bi li da de
me di an te o pro ce di men to de so lu ção amis to sa na Co -
mis são Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos, pre vis to
no art. 48, I, f, da que la Con ven ção.

Essa ati tu de bra si le i ra não so men te tem res-
guar do no art. 5º, § 2º, como tam bém nos prin cí pi os
fun da men ta is de nos sa Car ta Mag na. O Bra sil as su-
me por es ses prin cí pi os cons ti tu ci o na is sua fun ção
pri mor di al de ga ran tir a dig ni da de da pes soa hu ma na

e os va lo res so ci a is do tra ba lho (art. 1º, in ci ses III e
IV), de cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria
(art. 3º in ci so I) e ser re gi do nas re la ções in ter na ci o-
na is pela pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos e pela so -
lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as (art. 4º, in ci sos II e
VII).

O di re i to in ter na ci o nal dos di re i tos hu ma nos,
ple na men te in cor po ra do ao re gi me cons ti tu ci o nal
bra si le i ro, im põe res pon sa bi li da des ao Esta do de po is
de cons ta ta da a vi o la ção con cre ta. E, no sis te ma in te-
ra me ri ca no de di re i tos hu ma nos, essa con clu são
pode ser fe i ta por acor do en tre as par tes (so lu ção
amis to sa), por re co men da ção da Co mis são ou por
sen ten ça da Cor te Inte ra me ri ca na. Essas são as hi -
pó te ses aná lo gas a que se re fe re a emen da de ple ná-
rio da Câ ma ra, pos si bi li tan do in de ni za ções fu tu ras,
que apro pri a da men te tam bém de ter mi na a pos si bi li-
da de de ação re gres si va do Esta do con tra os agen tes
di re tos da vi o la ção.

Des sa for ma, a ma ne i ra como o Esta do Bra si le i-
ro en con tra de re pa rar o Se nhor José Pe re i ra Fer re i ra
é me di an te lei, com re cur sos pro ve ni en tes da Se cre-
ta ria Espe ci al de Di re i tos Hu ma nos. Tal pos tu ra é per -
fe i ta men te cons ti tu ci o nal e aten de os re qui si tos de ju -
ri di ci da de.

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro -
va ção to tal do PLC nº 23, de 2003.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2003. –
Edson Lo bão, Pre si den te – Luiz Octá vio, Re la tor –
Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – Fer-
nan do Be zer ra – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Anto nio Car los Ma ga lhães – De mós-
te nes Tor res – José Jor ge – Tas so Je i re is sa ti –
João Ba tis ta Mot ta – Sibá Ma cha do – Jor ge Bor -
nha u sen.

PARECER Nº 694, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em re gi me de ur gên cia
cons ti tu ci o nal e com apre ci a ção si mul tâ nea da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra dos De pu ta dos nº 23, de
2003 (nº 331, de 2003, na ori gem), de au to ria do
Po der Exe cu ti vo.
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O pro je to au to ri za a União a con ce der in-
de ni za ção a José Pe re i ra Fer re i ra no va lor de
R$52.000,00 (cin qüen ta e dois mil re a is) por ter sido
ele sub me ti do a con di ção aná lo ga à de es cra vo e so -
fri do le sões em fa zen da lo ca li za da no sul do Esta do
do Pará, em se tem bro de 1989. O pa ga men to des sa
in de ni za ção exi me a União de efe tu ar qual quer ou tro
res sar ci men to ao be ne fi ciá rio (art. 1º).

A des pe sa de cor ren te des sa in de ni za ção cor -
re rá à con ta de re cur sos alo ca dos ao Pro gra ma de
Tra ba lho Di re i tos Hu ma nos, Di re i to de To dos, da
Se cre ta ria Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca (art. 2º), de ven do a União ado -
tar as ações ou pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ou
ju di ci a is ca bí ve is para ser res sar ci da des ses gas tos
(art. 3º).

Du ran te sua apre ci a ção pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos foi acres ci do ao pro je to ori gi nal o art. 4º, emen -
da da De pu ta da Fe de ral La u ra Car ne i ro, de ter mi nan-
do que o be ne fí cio po de rá ser apli ca do a ca sos aná lo-
gos, me di an te pré via ins ta u ra ção do pro ces so ou pro -
ce di men to ade qua do pe ran te a Co mis são Inte ra me ri-
ca na de Di re i tos Hu ma nos (CIDH) e a cor res pon den-
te au to ri za ção le gis la ti va.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do dis pos to
nos arts. 97 e 99, I e IV, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, ma ni fes tar-se so bre as sun tos sub me ti-
dos ao seu exa me, es pe ci al men te quan to aos seus
as pec tos eco nô mi co, fi nan ce i ro e or ça men tá rio.

Con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 4, de 10 de
mar ço de 2003, do Se nhor Se cre tá rio de Di re i tos Hu -
ma nos, a ini ci a ti va de pa ga men to de in de ni za ção co -
a du na-se com o com pro mis so do Esta do bra si le i ro de 
es tre i tar a co o pe ra ção com a Co mis são Inte ra me ri ca-
na de Di re i tos Hu ma nos, no pro ces so de com ba te e
er ra di ca ção da prá ti ca do tra ba lho es cra vo no ter ri tó-
rio na ci o nal, re co men da da pela. Con ven ção Ame ri ca-
na so bre Di re i tos Hu ma nos, tam bém de no mi na da
Pac to de São José da Cos ta Rica, ao qual o Bra sil
ade riu em 25 de se tem bro de 1992.

O Pro je to de Lei en ca mi nha do pelo Po der Exe -
cu ti vo tra ta de caso ex clu si vo, isto é, que põe à mar -
gem qual quer ou tro caso con cre to. E este caso pe cu-
li ar, uma vez que as agres sões so fri das pela ví ti ma
José Pe re i ra fo ram per pe tra das por em pre ga dos par -
ti cu la res do pro pri e tá rio da Fa zen da Espí ri to San to,
não fun ci o ná ri os do apa re lho es ta tal.

A in de ni za ção do Sr. José Pe re i ra Fer re i ra é
fru to de inú me ras ne go ci a ções no âm bi to do pro -
ce di men to de so lu ções amis to sas da Co mis são

Inte ra me ri ca na so bre Di re i tos Hu ma nos, que dis-
pen sam, nes te caso es pe cí fi co, o jul ga men to pela
Cor te Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos, como
es ta be le ce o ar ti go 51 da Con ven ção de Cos ta
Rica. Em ou tra si tu a ção, o Go ver no Bra si le i ro po -
de rá en ca mi nhar de fe sa pe ran te a Cor te Inte ra me-
ri ca na.

Com a ex ten são a ca sos aná lo gos, como pre-
ten de a emen da apre sen ta da pela De pu ta da La u ra
Car ne i ro, esta pos si bi li da de de de fe sa es ta ria ex clu í-
da. O pro je to, pois, li mi ta o âm bi to de atu a ção de de fe-
sa da União pe ran te a Cor te, ao con trá rio do que au -
to ri za a Con ven ção da qual o País é sig na tá rio, res -
tan do evi den te con tra-sen so.

Ain da que a emen da apre sen ta da, acres cen-
tan do o ar ti go 4º, vise o no bre ob je ti vo de as se gu rar
in de ni za ções às ví ti mas sub me ti das à con di ção
aná lo ga de es cra vo, é im pe ri o so que no aten di men-
to das re co men da ções da Co mis são Inte ra me ri ca-
na de Di re i tos Hu ma nos afi ra-se, caso a caso, se-
gun do os pa râ me tros cons ti tu ci o na is e le ga is, a
quem per ten ce a res pon sa bi li da de pela re pa ra ção
ci vil dos da nos ca u sa dos em face da vi o la ção aos
di re i tos hu ma nos da ví ti ma: à União, aos Esta dos,
ao Dis tri to Fe de ral, aos mu ni cí pi os ou a par ti cu la-
res.

Eis, pois os mo ti vos que me le vam a pro por a su -
pres são do art. 4º do Pro je to ora em aná li se nes ta Co -
mis são.

Qu an to ao as pec to fi nan ce i ro e or ça men tá rio,
vale en fa ti zar que:

1) dado ao seu ca rá ter cir cuns tan ci al,
a ma té ria não faz par te do Pla no Plu ri a nu al
para o qua driê nio 2000/2003;

2) a Lei nº 10.524, de 2002, a Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as (LDO) para o exer -
cí cio de 2003, não con tém res tri ção ex plí ci ta
ao pa ga men to de in de ni za ções des sa na tu-
re za;

3) há pre vi são or ça men tá ria para
aten der à des pe sa de cor ren te da apro va-
ção do pro je to. A lei or ça men tá ria anu al
para 2003, Lei nº 10.640, de 2003, des ti-
nou para a Se cre ta ria Espe ci al de Di re i tos
Hu ma nos da Pre si dên cia da Re pú bli ca, a
quan tia de R$ 80 mil, con sig na da no sub tí-
tu lo “14.422.0154.4671.0001 – Aten di men to
Emer gen ci al a Pes so as Sub me ti das a Vi o la-
ções de Di re i tos Hu ma nos”;

4) o va lor da in de ni za ção não ex ce de
o cré di to or ça men tá rio pre vis to, con for me
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es ta be le ce o art. 167, II, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Sala da Co mis são, – Pa u lo Octá vio, Pre si den-
te em exer cí cio – Val dir Ra upp, Re la tor ad hoc –
Ana Jú lia Ca re pa  – Edu ar do Su plicy –  Ro ber to
Sa tur ni no – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Mão San -
ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ro me ro Jucá – João
Alber to Sou za – Val dir Ra upp – Cé sar Bor ges –
Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro Paes de Bar ros – Tas so
Je re is sa ti – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-

da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do De mo crá-
ti co de Di re i to e tem como fun da men tos:
....................................................................................

III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -

ci a ti va;
....................................................................................

Art. 3º Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

I – cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá-
ria;
....................................................................................

Art. 4º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil rege-se
nas suas re la ções in ter na ci o na is pe los se guin tes
prin cí pi os:
....................................................................................

II – pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos;
....................................................................................

VIII – re pú dio ao ter ro ris mo e ao ra cis mo;
....................................................................................

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

§ 2º Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros de cor ren tes do re gi-
me e dos prin cí pi os por ela ado ta dos, ou dos tra ta dos
in ter na ci o na is em que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil seja par te.
....................................................................................

Art. 167. São ve da dos:
....................................................................................

II – a re a li za ção de. des pe sas ou a as sun ção de
obri ga ções di re tas que ex ce dam os
....................................................................................

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002
Men sa gem de veto

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003
Men sa gem de veto

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa,

O Sr. Pre si den te (Pa u lo Paim) – So bre a mesa, 
ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio.

É lido o se guin te

OFÍ CIO Nº 6/2003

Cu i a bá-MT, 23 de ja ne i ro de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
D.D. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Pra ça dos Três Po de res, S/Nº
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Vi san do ins tru ir o Pro ces so Admi nis tra ti vo nº

4/2001 – Ca pi tal, em que o Exmº Sr. Dr. José Ge ral do
da Ro cha Bar ros Pal me i ra – MM. Juiz de Di re i to da
Vara Espe ci a li za da de Fa lên cia, Con cor da tas e Car -
tas Pre ca tó ri as da Co mar ca de Cu i a bá/MT, res pon de
pe ran te este Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça, so li ci to a
Vos sa Exce lên cia a ex pe di ção de có pia in te gral das
de cla ra ções do Juiz Da ni el Antô nio Sou za Acci oly,
mem bro do Po der Ju di ciá rio do Esta do de Ala go as,
pres ta das na “CPI do Ju di ciá rio”, as sim como dos do -
cu men tos por ele acos ta dos na que la opor tu ni da de,
bem como os do cu men tos jun ta dos pelo Juiz José
Ge ral do da Ro cha Bar ros Pal me i ra, quan do de pôs na
re fe ri da CPI, es pe ci al men te aque les que, se gun do
afir mou, te ria re ce bi do por car ta anô ni ma.
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Na opor tu ni da de, ma ni fes to a Vos sa Exce lên cia
os meus pro tes tos de ele va da es ti ma, con si de ra ção e 
apre ço.

Des. Orlan do de Alme i da Per ri, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces-
sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

As in for ma ções e do cu men tos so li ci ta dos fo ram
en ca mi nha dos à au to ri da de re que ren te em 20-3-2003,
me di an te o Ofí cio SF nº 239.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. Pri me i ro-Se-
cre tá rio.

É lido o se guin te

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 96

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri gir-me

a Vos sa Exce lên cia para acu sar o re ce bi men to do
Ofí cio SF/13/2003, de 31 de ja ne i ro de 2003, re ce bi-
do do Se na dor Ra mez Te bet, en tão Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, e a do cu men ta ção a ele acos ta da, tra -
tan do do exem plar do Su ple men to ao nº 158 do Diá-
rio do Se na do Fe de ral, con ten do Re la tó rio Fi nal
apre sen ta do pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a apu rar as de nún ci as ve i cu la das a res pe i-
to da atu a ção ir re gu lar de ONGs.

Infor mo, por opor tu no, que es tou en vi an do, nes -
ta data, toda a do cu men ta ção ao Pro cu ra dor da Re -
pú bli ca Sér gio La u ria Fer re i ra, Pro cu ra dor-Che fe da
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do Ama zo nas,
para as pro vi dên ci as de sua com pe tên cia.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces-
sa do do Re que ri men to nº 22, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio.

É lido o se guin te

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 389

Bra sí lia 15 de abril de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri gir-me

a Vos sa Exce lên cia para em adi ta men to ao Ofí cio
PGR/GAB/Nº 335, de 31 de mar ço de 2003, e ten do
em vis ta as con clu sões da alu di da CPMI quan to às
acu sa ções que re ca em so bre o De pu ta do Fe de ral
José Fus cal di Ce sí lio “Ta ti co”, in for mo que es tou cre -
den ci an do o Dou tor José Mar tins Aran tes, Asses-
sor-Che fe da Asses so ria de Arti cu la ção Par la men tar
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para ana li sar jun to à
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral, a do -
cu men ta ção co li gi da pela alu di da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 335

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri gir-me

a Vos sa Exce lên cia para acu sar o re ce bi men to do
Ofí cio nº 301 (SF), de 25 de mar ço de 2003, re fe ren te
ao Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do
como con clu são dos tra ba lhos da Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, des ti na da a apu rar, em
todo o país, o ele va do cres ci men to de rou bo de car -
gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro -
do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Infor mo, por opor tu no, que es tou en vi an do, nes -
ta data, có pia de toda a do cu men ta ção aos Pro cu ra-
do res-Che fe das Pro cu ra do ri as da Re pú bli ca nos
Esta dos do Ama zo nas, Dis tri to Fe de ral, Espí ri to San -
to, Go iás, Ma ra nhão, Mi nas Ge ra is, Per nam bu co, Rio
de Ja ne i ro, Rio Gran de do Sul, Ron dô nia, San ta Ca -
ta ri na e São Pa u lo, e aos Pro cu ra do res-Ge ra is de
Jus ti ça dos mes mos Esta dos, para as pro vi dên ci as
de sua com pe tên cia, no ta da men te quan to ao con ti do
nos itens I e II.

No que se re fe re a pos sí vel re vi são da pena im -
pos ta ao se nhor Mil ton Cé sar da Sil va, en ca mi nho a
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Vos sa Exce lên cia, có pia do ex pe di en te que es tou en -
vi an do à De fen so ria Pú bli ca do Esta do de Ron dô nia.

Ain da, em re la ção às con clu sões da re fe ri da CPI
no to can te ao atu al De pu ta do Fe de ral José Fus cal di
Ce sí lio “Ta ti co”, in for mo que esta Pro cu ra do ria-Ge ral
da Re pú bli ca irá ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is.

Por úl ti mo, in for mo que tão logo haja in te res se
por par te das uni da des do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
nos Esta dos, es ta rei cre den ci an do pes soa para ana li-
sar jun to à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe -
de ral, de toda a do cu men ta ção co li gi da pela alu di da
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces-
sa do do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN.

A do cu men ta ção se le ci o na da foi en ca mi nha da
em 23-4-2003 à au to ri da de re que ren te, por meio do
Ofí cio SF nº 491/2003.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio.

São li dos os se guin tes

Avi so nº 7l-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 5 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia do Acór dão nú me ro 61/2003, apro va do
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 5-2-2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam (TC nº
018.021/2000-0).

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si den te.

Avi so nº 106-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 12 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia do Acór dão nú me ro 97/2003, apro va do

pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 12-2-2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam (TC nº
001.514/2001-6).

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

Avi so nº 324-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 19 de mar ço de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia do Acór dão nú me ro 249/2003, apro va do
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 19-3-2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam (TC nº
002.366/2001-6).

Aten ci o sa men te, – Adylson Mot ta, Vice-Pre si-
den te, no exer cí cio da  Pre si dên cia.

Avi so nº 375-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 26 de mar ço de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia do Acór dão nú me ro 276/2003, apro va do
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 26-3-2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó ri os e Vo tos que os fun da men tam, e, ain da,
có pia das de li be ra ções ado ta das no âm bi to dos pro -
ces sos TC nº 004.395/1999-9, 525.072/1995-0 e
016.196/1994-5 (TC nº 003.921/2002-0).

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

Avi so nº 448-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 9 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia do Acór dão nú me ro 351/2003, apro va do
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
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ria do Ple ná rio de 9-4-2003, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam (TC nº
001.665/2001-0).

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

Avi so nº 394 – GP/TCU

Bra sí lia, 11 de abril de 2003

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Por meio do OF. nº 281-11/2000 – Pres, de 16 de 

ou tu bro de 2000. essa Casa Le gis la ti va en vi ou ao Tri -

bu nal de Con tas da União re la ção de do cu men tos no -
ti ci an do fa tos de nun ci a dos à CPI do Ju di ciá rio.

Em aten ção ao re fe ri do ex pe di en te, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que este Tri bu nal, me di an te a De ci são
nº 1.056/2000 – TCU – Ple ná rio (TC-016.067/2000-0),
ane xa por có pia, de ter mi nou a iden ti fi ca ção dos fa tos
que já apu rou, e a cons ti tu i ção de pro ces sos es pe cí fi-
cos para ave ri guar os ain da não exa mi na dos.

Por opor tu no, em adi ta men to aos Avi sos nºs 4
e 145-GP/TCU, de 3 de ja ne i ro e 7 de mar ço de
2001, res pec ti va men te (có pi as em apen so), en ca-
mi nho sín te se das de ci sões pro la ta das a res pe i to
pelo Tri bu nal.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.
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O Sr. Pre si den te (Pa u lo Paim) – Os ex pe di en-
tes pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao pro ces sa do do
Re que ri men to nº 118, de 1999.

O Sr. Pre si den te (Pa u lo Paim) – So bre a mesa,
ex pe di en tes que se rão li dos pelo Sr. 1º  Se cre tá rio.

São li dos os se guin tes

Avi so nº 317-GP/TCU

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Com gran de sa tis fa ção acu so o re ce bi men to do

exem plar do Su ple men to ao nº 18, do Diá rio do Se -
na do Fe de ral do dia 11 de mar ço de 2003, con ten do
a pu bli ca ção do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2003-CN,
apre sen ta do como con clu são de seus tra ba lhos, pela
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da, no
Con gres so Na ci o nal, pelo Re que ri men to nº 23, de
2000-CN, des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele va-
do cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pe -
las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os
e aqua viá ri os.

Con gra tu lo-me com o no bre Pre si den te des sa
Casa e com os Se nho res Par la men ta res que com pu-
se ram a re fe ri da Co mis são pelo im por tan te do cu-
men to, por sua qua li da de e pela acu i da de na aná li se
téc ni ca que, com toda a cer te za, evi den cia o es for ço
dos par ti ci pan tes no de sem pe nho da mis são que lhes
foi atri bu í da.

Res pe i to sa men te, – Val mir Cam pe lo, Pre si-
den te.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Of. nº 121/2003-GG

Re ci fe, 7 de abril de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
José Sar ney
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men to Vos sa Exce lên cia e re gis tro re ce-

bi men to de Of. nº 288 (SF), de 25 de mar ço úl ti mo,
atra vés do qual foi en ca mi nha do a este Go ver no o Re -
la tó rio Fi nal da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué -
ri to, cri a da pelo Re que ri men to nº 23, de 2000–CN,
des ti na da à apu ra ção dos pro ble mas de rou bos de
car ga nos trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua -
viá ri os.

A esse res pe i to, apraz-me trans mi tir a Vos sa
Exce lên cia o teor do des pa cho dado á ma té ria, en ca-
mi nhan do-o à área com pe ten te:

“A Se cre ta ria de De fe sa So ci al, para
exa me de Re la tó rio ane xo no que con cer ne
a Per nam bu co (págs. 154 a 161) e, em de -
cor rên cia, in di ca ção de pro vi dên ci as aca so
já ado ta das ou a ser im ple men ta das, de
modo a sub si di ar res pos ta do Go ver no ao
Pre si den te do Se na do. Re co men do ce le ri-
da de no cum pri men to des sas pro vi dên ci as.

Opor tu na men te, in for ma rei a essa Casa os de -
ta lhes per ti nen tes da atu a ção das au to ri da des es ta-
du a is de Se gu ran ça Pú bli ca, para o en fren ta men to
dos pro ble mas sob foco.

Re no van do pro tes tos de dis tin to apre ço. –  Jar-
bas de Andra de Vas con ce los, Go ver na dor do Esta do.
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ESTADO DO PARANÁ

Ga bi ne te do Go ver na dor
Pa lá cio Igua çu, 9 de abril de 2003

ct CEE/G 033/03

Pre za do Se na dor José Sar ney,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, agra de ço-lhe

a gen ti le za do en vio de exem plar do Su ple men to ao
nº 18, do Diá rio do Se na do Fe de ral, do dia
11-3-2003, a res pe i to dos tra ba lhos da Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da para apu rar
rou bo de car gas trans por ta das no País.

Cor di al men te, – Ro ber to Re quião, Go ver na dor
do Esta do.

ESTADO DA PARAÍBA

Ga bi ne te do Go ver na dor
João Pes soa, 10 de abril de 2003

Ofí cio nº 240 GG

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral

Ao cum pri men tar Vos sa Exce lên cia, agra de ço
a gen ti le za da re mes sa do exem plar do Su ple men to
nº 18 do Diá rio do Se na do Fe de ral do dia 11 de
mar ço de 2003, con ten do a pu bli ca ção do Re la tó rio
Fi nal nº 1, de 2003-CN, apre sen ta do como con clu-
são dos tra ba lhos de sen vol vi dos pela Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, ins ti tu í da pelo Con -
gres so Na ci o nal.

Fe li ci to os emé ri tos mem bros do Con gres so Na -
ci o nal pela opor tu na ini ci a ti va, como tam bém a ci ta da
Co mis são pelo re le van te tra ba lho, haja vis ta a in ci-
dên cia da prá ti ca de rou bos de car gas ao lon go das
vias de trans por tes em todo o país, fato que tem oca -
si o na do pre ju í zos in cal cu lá ve is às em pre sas trans-
por ta do ras e con se qüen te men te à eco no mia na ci o-
nal.

Fran que an do os prés ti mos a Vos sa Exce lên cia,
subs cre vo-me com a ex pres são do mais ele va do
apre ço.

Cor di al men te, – Cás sio Cu nha Lima, Go ver na-
dor.

OFÍ CIO Nº 1.046/MF

Bra sí lia, 9 de maio de 2003

A Sua Se nho ria o Se nhor
Anto nio Car los Izac
Che fe de Ga bi ne te do
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Base de da dos do SIAFI Ge ren ci al
Do cu men to: Ofí cio nº 272 (SF), de 25-3-03

Se nhor Che fe,
De or dem do Se nhor Mi nis tro, acu sa mos o re -

ce bi men to da cor res pon dên cia aci ma in di ca da, subs -
cri ta pelo Exmº Sr. Se na dor Ro meu Tuma e in for ma-
mos o seu en ca mi nha men to à Se cre ta ria-Exe cu ti va
des te Mi nis té rio, para co nhe ci men to e even tu a is pro-
vi dên ci as.

Aten ci o sa men te, – José Ivo Van nu chi, Che fe
da Asses so ria para Assun tos Par la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os ex pe-
di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 23, de 2000-CN.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Luiz Otá vio.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 244, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para dis ci pli nar a cor re ção dos
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 41 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho

de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 10:

“Art. 41. .................................................
..............................................................
§ 10. Na hi pó te se de ter sido uti li za da

es ti ma ti va da va ri a ção do ín di ce de que tra -
ta o § 9º para a fi xa ção do re a jus ta men to
dos be ne fí ci os e a va ri a ção efe ti va do ín di ce
for su pe ri or, a di fe ren ça de ve rá ser paga a
par tir do pri me i ro mês sub se qüen te à di vul-
ga ção do ín di ce e re tro a ti va men te ao pri me-
i ro de vi gên cia do re a jus ta men to. (NR)”

Art. 2º Apli ca-se o dis pos to nes ta lei aos re a-
jus ta men tos dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os ocor ri-
dos a par tir do ano de 2003.

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

O De cre to nº 4.709, de 29 de maio de 2003, de -
ter mi nou a cor re ção dos be ne fí ci os pa gos pelo Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) aci ma do sa lá-
rio mí ni mo em 19,71%. Esse va lor, con for me in for ma-
ção for ne ci da pela Asses so ria de Impren sa do Mi nis-
té rio da Pre vi dên cia So ci al (MPS), re fle te a va ri a ção
do INPC (Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor)
dos úl ti mos 12 me ses, es ti man do-se em 0,38% a in -
fla ção de maio.

A uti li za ção do INPC, ín di ce cal cu la do pela Fun -
da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE), é jus ti fi ca da, pelo pró prio MPS por ser ele o
que me lhor pre ser va o va lor real dos be ne fí ci os, urna
vez que me lhor re fle te o po der de com pra dos tra ba-
lha do res na fa i xa de um a oito sa lá ri os mí ni mos, onde
se in se re a to ta li da de dos tra ba lha do res do Re gi me
Ge ral de Pre vi dên cia So ci al. Esse ín di ce foi uti li za do
nos úl ti mos cin co anos para re a jus tar os be ne fí ci os
do INSS aci ma do sa lá rio mí ni mo.

Ocor re que a in fla ção de maio de 2003, cal cu la-
da pelo INPC/IBGE, di vul ga da no dia 10 de ju nho
sub se qüen te, foi de 0,99%, o que le vou a va ri a ção
des se ín di ce, nos doze me ses an te ri o res a ju nho de
2003, a 20,44%.

Esse úl ti mo Índi ce deve ser aque le apli ca do aos
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os para dar cum pri men to ao
que es ta be le ce o § 4º do art. 201 da Cons ti tu i ção, que 
as se gu ra o re a jus ta men to dos be ne fí ci os para pre-
ser var-lhes, em ca rá ter per ma nen te, o va lor real, con -
for me cri té ri os de fi ni dos em lei, e o art. 41 da Lei nº
8.213, de 1991, que de ter mi na que os be ne fí ci os pre-
vi den ciá ri os te rão atu a li za ção anu al, por ín di ce que
re pre sen te a va ri a ção de pre ços de pro du tos ne ces-
sá ri os e re le van tes para a afe ri ção da ma nu ten ção do
va lor de com pra dos be ne fí ci os, di vul ga do pelo IBGE.

Assim, para equa ci o nar esse pro ble ma e im pe-
dir que os se gu ra dos do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia
So ci al se jam pre ju di ca dos por su bes ti ma ção dos ín di-
ces de in fla ção, es ta mos sub me ten do o pre sen te pro -
je to ao exa me do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões,  23 de ju nho de 2003. – Se -
na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci-
os da Pre vi dên cia So ci al 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:
....................................................................................

TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

SEÇÃO IV
Do Re a jus ta men to do Va lor dos Be ne fí ci os

Art. 41. Os va lo res dos be ne fí ci os em ma nu ten-
ção se rão re a jus ta dos, a par tir de 1º de ju nho de
2001, pro rata, de acor do com suas res pec ti vas da tas
de iní cio ou do seu úl ti mo re a jus ta men to, com base
em per cen tu al de fi ni do em re gu la men to, ob ser va dos
os se guin tes cri té ri os: (Re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.187-13, de 24-8-2001)

I – pre ser va ção do va lor real do be ne fí cio; (Re -
da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13, de
24-8-2001)

II  – (Re vo ga do pela Lei nº 8.542, de 23-12-92)
III – atu a li za ção anu al; (Alí nea in clu í da pela Me -

di da Pro vi só ria nº 2.187-13, de 24-8-2001)
IV – va ri a ção de pre ços de pro du tos ne ces sá ri-

os e re le van tes para a afe ri ção da ma nu ten ção do va -
lor de com pra dos be ne fí ci os. (Alí nea in clu í da pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13, de 24-8-2001)

§ 1º  O dis pos to no in ci so II po de rá ser al te ra do
por oca sião da re vi são da po lí ti ca sa la ri al. (Ta ci ta-
men te re vo ga do em fun ção da ex clu são do in ci so II
des te ar ti go, pela Lei nº 8.542, de 23-12-92)

§ 2º Na hi pó te se de se cons ta tar per da de po der
aqui si ti vo com a apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, o
Con se lho Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al CNSS po-
de rá pro por um re a jus te ex tra or di ná rio para re com por
esse va lor, sen do fe i ta igual re com po si ção das fa i xas
os li mi tes fi xa dos para os sa lá ri os de con tri bu i ção.
(Re vo ga do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13, de
24-8-2001)

§ 3º Ne nhum be ne fí cio re a jus ta do po de rá ex ce-
der o li mi te má xi mo do sa lá rio-de-be ne fí cio na data
do re a jus ta men to, res pe i ta dos os di re i tos ad qui ri dos.

§ 4º Os be ne fí ci os de vem ser pa gos do pri me i ro
ao dé ci mo dia útil do mês se guin te ao de sua com pe-
tên cia, ob ser va da a dis tri bu i ção pro por ci o nal do nú-
me ro de be ne fi ciá ri os por dia de pa ga men to. (Re da-
ção dada pela Lei nº 8.444, de 20-7-92)

§ 5º Em caso de com pro va da in vi a bi li da de ope -
ra ci o nal e fi nan ce i ra do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
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So ci al, o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al
po de rá au to ri zar, em ca rá ter ex cep ci o nal, que o pa-
ga men to dos be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a da
con ce di dos a par tir de 1º de agos to de 1992 seja efe -
tu a do do dé ci mo pri me i ro ao dé ci mo se gun do dia útil
do mês se guin te ao de sua com pe tên cia, re tor nan-
do-se à re gra ge ral, dis pos ta no § 4º des te ar ti go, tão
logo su pe ra das as di fi cul da des. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 8.444, de 20-7-92)

§ 6º O pri me i ro pa ga men to de ren da men sal do
be ne fí cio será efe tu a do até 45 (qua ren ta e cin co) dias 
após a data da apre sen ta ção, pelo se gu ra do, da do -
cu men ta ção ne ces sá ria a sua con ces são. (Pa rá gra fo
re nu me ra do pela Lei nº 8.444, de 20-7-92)

§ 7º (Re vo ga do pela Lei nº 8.880, de 27-5-94)
§ 8º Para os be ne fí ci os que te nham so fri do ma -

jo ra ção de vi do à ele va ção do sa lá rio mí ni mo, o re fe ri-
do au men to de ve rá ser des con ta do quan do da apli ca-
ção do dis pos to no ca put, de acor do com nor mas a
se rem ba i xa das pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al.

(Pa rá gra fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria nº
2.187-13, de 24-8-2001)

§ 9º Qu an do da apu ra ção para fi xa ção do per -
cen tu al do re a jus te do be ne fí cio, po de rão ser uti li za-
dos ín di ces que re pre sen tem a va ri a ção de que tra ta
o in ci so IV des te ar ti go, di vul ga dos pela Fun da ção
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE
ou de ins ti tu i ção con gê ne re de re co nhe ci da no to ri e-
da de, na for ma do re gu la men to. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Me di da Pro vi só ria nº 2. 187-13, de 24-8-2001)
....................................................................................

DECRETO Nº 4.709, DE 29 DE MAIO DE 2003

Dis põe so bre o re a jus te dos be ne fí-
ci os man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al, a
par tir de 1º de ju nho de 2003.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to no art. 41 da Lei nº 8.213,
de 24 de ju lho de 1991,

Decreta:
Art. 1º Os be ne fí ci os man ti dos pela Pre vi dên cia

So ci al se rão re a jus ta dos, a par tir de 1º de ju nho de
2003, em de ze no ve vír gu la se ten ta e um por cen to.

Pa rá gra fo úni co. Para os be ne fí ci os con ce di dos
pela Pre vi dên cia So ci al a par tir de 1º de ju lho de
2002, o re a jus te nos ter mos do ca put dar-se-á de
acor do com os per cen tu a is in di ca dos no Ane xo a este 
De cre to.

Art. 2º Para os be ne fí ci os que te nham so fri do
ma jo ra ção de vi do à ele va ção do sa lá rio mí ni mo, o re -
fe ri do au men to de ve rá ser des con ta do quan do da
apli ca ção do dis pos to no art. 1º, de acor do com nor -
mas a se rem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia So ci al.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 29 de maio de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Anto nio Pa loc ci Fi lho – Ri car do José Ri -
be i ro Ber zo i ni.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de 30-5-2003

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo para apre sen ta-
ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17,
de 2003 (nº 6.871, de 2002, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o ano de 2003 como o Ano Na ci o nal Cân di do
Por ti na ri.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-

res ins cri tos.
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Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mão
San ta, que dis põe de 20 mi nu tos para pro fe rir o dis -
cur so.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. 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 Pa u lo Paim, Srªs e Srs. Se na do res,
bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem a este pro nun ci-
a men to pela TV Se na do, o ins tru men to mais im por-
tan te do nos so País para in te grar o Pri me i ro Mun do é
a uni ver si da de. A his tó ria nos en si na que a nos sa co -
lo ni za ção fez tar dar o en si no uni ver si tá rio no País. Em 
Lima, ca pi tal do Peru, que foi vice-re i no da Espa nha,
logo nos pri mór di os de 1500, ins ta lou-se a Uni ver si-
da de de São Mar cos. Um qua dro vale por dez mil pa -
la vras. Sabe-se que um povo Analfa be to, sem edu ca-
ção, sem cul tu ra tor na-se um povo sem sa ú de e in fe-
liz, en quan to um povo al fa be ti za do, edu ca do e cul to
tor na-se sa u dá vel, rico e fe liz.

Da ria um qua dro que vale por dez mil pa la vras:
o Ja pão, cu jas ter ras têm pés si mas con di ções para
agri cul tu ra e so fre fe nô me nos cli má ti cos ne ga ti vos,
como ma re mo tos e ter re mo tos; ape sar dis so, País
des per ta como uma das ma i o res ri que zas do mun do,
por que lá há 600 uni ver si da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
cu i dar das que te mos e am pli ar o nú me ro de uni ver si-
da des do nos so Bra sil. O di plo ma de en si no su pe ri or
em nos so País, mais que um luxo, é uma ne ces si da de
so ci al. A uni ver si da de vem cum prin do bem o seu du -
plo pa pel edu ca ci o nal de ge ra dor e foco de di fu são do 
co nhe ci men to, mas o mo de lo edu ca ci o nal ado ta do
em nos so País tem di fi cul ta do que ela cum pra seu pa -
pel so ci al para com seus alu nos. A uni ver si da de é um
im por tan te ele men to de dis tri bu i ção de ren da. Entre -
tan to, se a essa ins ti tu i ção tem aces so ape nas os fi -
lhos das clas ses fa vo re ci das, a edu ca ção su pe ri or
aca ba ser vin do para con cen trar ain da mais a ren da
nas mãos dos ri cos.

As es ta tís ti cas edu ca ci o na is são bas tan te cla-
ras quan to ao pro ble ma do nos so mo de lo de edu ca-
ção su pe ri or. O úl ti mo Cen so Edu ca ci o nal de Edu ca-
ção Su pe ri or di vul ga do pelo Insti tu to Na ci o nal de
Estu dos e Pes qui sas Aní sio Te i xe i ra, o INEP, re fe re
que o Bra sil con ta com um to tal de 1.391 ins ti tu i ções
que ofe re cem cur so de ní vel su pe ri or no am plo le que
que in clui des de as gran des uni ver si da des fe de ra is
até al guns cen tros fe de ra is de edu ca ção tec no ló gi ca
e uma gran de va ri e da de de ins ti tu i ções pri va das de
di ver sos por tes. Há hoje 183 ins ti tu i ções pú bli cas fe -
de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is e 1.208 en ti da des pri -
va das. Uma pro por ção de 1 para 6,6. Essas uni da des
dis põem de qua se 91 mil do cen tes da rede pú bli ca,

sen do mais de um ter ço dou to res; en quan to dos 129
mil do cen tes da rede pri va da de cada oito so men te
um é dou tor. Isso dá à rede pú bli ca, te o ri ca men te,
me lhor con di ção para cum prir as fun ções pre cí pu as
de en si no su pe ri or, as sis tên cia e pes qui sa, mis sões
da uni ver si da de.

A rede pú bli ca ofe re ce 4.401 cur sos; a rede pri -
va da, 7.754 – 76% a mais. Em quan ti da de de va gas, a 
di fe ren ça é sig ni fi ca ti va men te ma i or. Mais de 931 mil
alu nos no vos por ano nas en ti da des pri va das ver sus
me nos de 275 mil nas pú bli cas – uma pro por ção de
três ve zes e meia. A rede pú bli ca está pa ra da, es tag-
na da há dé ca das, e a rede pri va da está se am pli an do
em bo ra não com a qua li da de que ti nham as uni ver si-
da des fe de ra is. Orgu lho-me de ter sido for ma do em
uma uni ver si da de fe de ral – e diga-se –, no pe río do
que cha mam de di ta du ra e re vo lu ção, mas quan do
ha via gran de com pro mis so com as uni ver si da des pú -
bli cas fe de ra is. O sig ni fi ca do dis so é cla ro: hou ve em
nos so País a op ção de per mi tir a pro li fe ra ção de en ti-
da des pri va das, que con so mem par ce las sig ni fi ca ti-
vas da ren da de seus alu nos, acom pa nha da da omis -
são do se tor pú bli co, que im pe diu o cres ci men to de
sua ofer ta. Na prá ti ca, a ex pan são da ofer ta de va gas
ser ve mais aos do ta dos de ge ne ro sas ren das fa mi li a-
res.

A es tag na ção é no tó ria. Sou for ma do em Me di-
ci na pela Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá. Eu a vi si tei
re cen te men te e cons ta tei que não evo lu iu; con ti nua
como co me çou. Essa é a re a li da de do en si no pú bli co
uni ver si tá rio bra si le i ro. Quem vol tar à ins ti tu i ção onde
es tu dou tam bém po de rá cons ta tar isso.

Por ou tro lado, a qua li da de re co nhe ci da das ins -
ti tu i ções pú bli cas atrai os in te res sa dos numa edu ca-
ção de me lhor qua li da de. Aqui mes mo, no Dis tri to Fe -
de ral, é as sim. To dos pre ten dem es tu dar na Uni ver si-
da de de Bra sí lia, pois tem mais qua li fi ca ção, tem um
cor po do cen te mais apri mo ra do e ma i or nú me ro de
dou to res, se com pa ra da com ou tras uni ver si da des.
Para o bra si le i ro mé dio, o aces so às uni ver si da des
gra tu i tas está cada vez mais res tri to, em fun ção de
ves ti bu la res mu i to con cor ri dos que, via de re gra, se le-
ci o nam quem foi edu ca do nos me lho res co lé gi os e
cur si nhos que pôde pa gar. Então, quem está uti li zan-
do as pou cas va gas das uni ver si da des pú bli cas são
os ri cos, os po de ro sos, os bem-edu ca dos.

Essa edu ca ção deve ser re vis ta, pois está cada
vez mais con cen tran do o sa ber, que é a fon te mais im -
por tan te e a ca u sa da ri que za. Aca bam, as sim, em -
pur ra dos para o ni cho es pe cí fi co da rede pri va da, que 
aten de, com uma edu ca ção re co nhe ci da men te in fe ri-
or, a es tu dan tes que se equi li bram na li nha li mi te de
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suas pos ses. A chan ce de con cor rer, de po is de for -
ma do, aos me lho res pos tos aca ba re du zi da, pro vo-
can do a di mi nu i ção do de se ja do efe i to dis tri bu i ção de
ren da pro pi ci a do pela me lho ra da pos si bi li da de de in -
ser ção no mer ca do de tra ba lho.

Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos pen sar em ma -
ne i ras de so lu ci o nar esse pro ble ma que ex pus ago ra.
Como Go ver na dor do meu Esta do, tive a opor tu ni da-
de de pro mo ver sig ni fi ca ti va mu dan ça em nos sa uni -
ver si da de es ta du al, am pli an do va gas e des cen tra li-
zan do os cur sos, de for ma a aten der a uma quan ti da-
de ma i or de ci da des do in te ri or.

Se na do ra Iris de Ara ú jo, an tes de go ver nar o
meu Esta do, fui ao Esta do de V. Exª apren der com o
gran de go ver nan te Iris Re zen de e apa i xo nei-me pelo
mu ti rão de ca sas po pu la res, as sim como pelo en si no
uni ver si tá rio. Se na dor Luiz Otá vio, du ran te o meu Go -
ver no, o cres ci men to uni ver si tá rio do Pi a uí não foi
ape nas o ma i or do Bra sil, mas do mun do.

Se na dor Pa u lo Paim, Deus nos per mi tiu cri ar no
Esta do do Pi a uí tre zen tas fa cul da des, trin ta e dois
cam pi uni ver si tá ri os. No úl ti mo ves ti bu lar re a li za do
no meu Go ver no, ses sen ta e cin co mil bra si le i ros fo -
ram so nhar e bus car uma vaga na Uni ver si da de Esta -
du al do Pi a uí, es pa lha da em trin ta e duas ci da des.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, es ta va pre si din do a ses são, mas pas sei a
Pre si dên cia ao meu no bre co le ga Se na dor Luiz Otá -
vio, para ter o di re i to de fa zer um apar te a V. Exª. E por 
que o apar te? Por que V. Exª tra ta de um as sun to a
que tam bém te nho me de di ca do com mu i to ca ri nho,
que é o en si no li vre, pú bli co e gra tu i to. Te nho de fen di-
do, prin ci pal men te, a uni ver si da de pú bli ca para os
cha ma dos mais po bres. Ao mes mo tem po em que
cum pri men to V. Exª pelo tra ba lho fe i to no seu Esta do
e pela for ma como tem abor da do esse as sun to, gos -
ta ria de di zer que, como De pu ta do Fe de ral, apre sen-
tei um pro je to de lei, que re a pre sen tei no Se na do,
para que fos sem re ser va das va gas na uni ver si da de
pú bli ca fe de ral não só para os ne gros, mas tam bém
para os po bres. A po lí ti ca de co tas é um tema de que
te nho me ocu pa do. Esta Casa já apro vou por una ni-
mi da de pro je to no sen ti do de ga ran tir co tas aos ne-
gros. Essa ma té ria está na Câ ma ra e vai re tor nar ao
Se na do no Esta tu to da Igual da de Ra ci al. E como
achei um ca mi nho? Estou ga ran tin do no meu pro je to
que, na hora da ma trí cu la, seja con si de ra da a de cla-
ra ção do Impos to de Ren da da fa mí lia, e não só a do
alu no, por que nor mal men te o fi lho de um mi li o ná rio
nem faz de cla ra ção de Impos to de Ren da, mas a fa -

mí lia faz. Que essa de cla ra ção de Impos to de Ren da
seja um ins tru men to para ga ran tir efe ti va men te que
os fi lhos dos po bres te nham aces so à uni ver si da de
pú bli ca fe de ral. Não que ro usar o tem po de V. Exª de
for ma in de vi da, por isso faço ape nas esse re gis tro.
Cum pri men to V. Exª pelo belo pro nun ci a men to, de i-
xan do cla ro que a mi nha con tri bu i ção, como De pu ta-
do e ago ra como Se na dor, foi na li nha de que a de cla-
ra ção do Impos to de Ren da seja um ins tru men to, em
ou tras pa la vras, para ga ran tir vaga aos mais po bres.
Era o que ti nha a di zer. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor Pa -
u lo Paim, agra de ço a sua con tri bu i ção, que in cor po ro
ao meu pro nun ci a men to.

Qu e re mos apro ve i tar esse pro nun ci a men to e a
sua par ti ci pa ção, pois V.Exª é re co nhe ci do não só no
Pi a uí, mas tam bém em todo o Bra sil, como um dos
ma i o res lí de res do seu Par ti do, o Par ti do do Tra ba lha-
dor. V. Exª é um ho mem que não tra iu aque la for ça
que o fez Se na dor, a for ça do povo, e sem pre ouve os
re cla mos dos ne ces si ta dos, dos mais hu mil des, dos
so fri dos.

Atra í dos pela fi gu ra ge ne ro sa e obs ti na da de
Luiz Iná cio Lula da Sil va e dos ho mens que o acom -
pa nha vam, mes mo co nhe cen do as li mi ta ções cul tu-
ra is do Pre si den te da Re pú bli ca, acre di ta mos nos que 
o acom pa nha vam, en tre os qua is se en con tra va V.
Exª, Se na dor Pa u lo Paim, que en can tou todo o Bra sil
ao de fen der uma das ban de i ras mais im por tan tes: o
sa lá rio jus to para os mais ne ces si ta dos.

Apro ve i to a opor tu ni da de para di zer a V. Ex.ª
que em 1989, o en tão Pre si den te José Sar ney, deu
iní cio às obras do hos pi tal uni ver si tá rio no Pi a uí. Em
se gui da, vi e ram o Go ver no de Fer nan do Col lor de
Mel lo, o de Ita mar Fran co e o de Fer nan do Hen ri que
Car do so. Pes qui sei quan to in ves ti ram na obra: vin te e
dois mi lhões – aí está o Se na dor José Jor ge, en ge-
nhe i ro de gran de sa ber, que en ten de do as sun to. A
Uni ver si da de Fe de ral exis te há mu i tos anos e pos sui
Fa cul da de de Me di ci na, de Enfer ma gem e de Psi co-
lo gia, as qua is uti li zam os hos pi ta is do Esta do. As
obras do hos pi tal uni ver si tá rio fo ram ini ci a das em
1989, há 14 anos. Mu i tos Par la men ta res fi ze ram
emen das ao Orça men to des ti nan do re cur sos para
essa obra.

Se na dor Pa u lo Paim, o PT é V. Exª. A luta é V.
Exª.A es pe ran ça é V.Exª. O Go ver no Lula vai com ple-
tar seis me ses. Te nho em mão do cu men tos do Mag ní-
fi co Re i tor Pe dro Le o pol di no, e já o en ca mi nha mos a
to das as au to ri da des. São cer ca de 40 am bu la tó ri os
mo der ni za dos, com to das as es pe ci a li da des, para
aten der ao povo que não tem con di ções de fre qüen tar
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clí ni ca par ti cu lar. Além de ter mos re i vin di ca do tam-
bém ao Mi nis tro da Sa ú de, ao Mi nis tro da Edu ca ção,
é uma lás ti ma ter que di zer que, de po is de seis me -
ses, são re i vin di ca dos R$60 mil de cus te io para que
esse am bu la tó rio fun ci o ne na ca pi tal, Te re si na. É pre -
ci so sa ber o PT que o Pi a uí não se con ten ta, não se
sa tis faz, está can sa do, está es go ta do de ser ser vi ço
de mar ke ting de ge ne ro si da de des se Go ver no, ex -
plo ran do hu mil des ir mãos so fri dos, lá em Aca uã, a ci -
da de onde es tão im plan tan do o Pro gra ma Fome
Zero.

Hoje, po de mos afir mar que Tere si na é a ma i or
ci da de in te ri o ra na do Nor te e Nor des te. Tem 151 anos 
e foi a pri me i ra ca pi tal pla ne ja da des te País. 

Na di ta du ra Var gas, o pi a u i en se he rói co não
ace i tou, como ou tros Esta dos o fi ze ram, um in ter ven-
tor mi li tar. Ge tú lio Var gas saiu in di can do te nen tes em
to dos os Esta dos bra si le i ros. Nós, pi a u i en ses, que tí -
nha mos ex pul sa do os por tu gue ses em ba ta lha san-
gren ta, não ace i ta mos. Lá, di fe ren te men te, um mé di-
co, Leô ni das Melo, no pe río do Var gas, ins ta lou um
hos pi tal e em ho me na gem ao Pre si den te Var gas co -
lo cou seu nome. Daí Te re zi na é íco ne, re fe rên cia e ex -
ce lên cia de sis te ma de sa ú de, Se na dor Luiz Otá vio.
Nes se hos pi tal am pli a do, com pron to-so cor ro, no
nos so Go ver no, de cada cem ope ra dos vin te sete são 
ma ra nhen ses. Para lá vão pes so as do To can tins, do
sul do Ce a rá, do sul e les te do Ma ra nhão. Esse hos pi-
tal uni ver si tá rio ser ve à me lho ria da edu ca ção na qui lo
que é mu i to im por tan te para o Pi a uí: as sis tên cia à sa -
ú de e me di ci na. É um cen tro de Me di ci na por ex ce lên-
cia, de tal ma ne i ra que uma das ci rur gi as mais avan -
ça das no mun do, os trans plan tes car día cos, são re a li-
za dos em Te re si na há seis me ses. Pou cas são as ca -
pi ta is des te País que fa zem trans plan te car día co com
êxi to, pois é uma das ci rur gi as mais avan ça das do
mun do.

Con vo co o Se na dor Sibá Ma cha do, do Blo co do
Go ver no – S. Exª, que Deus per mi tiu nas cer no Pi a uí,
na ci da de de União – para nos unir mos e sen si bi li zar-
mos o Go ver no, so bre tu do, os dois mi nis tros. Cus ta
R$60 mil fa zer fun ci o nar um hos pi tal uni ver si tá rio. É
ri dí cu lo!

Eu sen si bi li za ria o Mi nis tro Pa loc ci, que é mé di-
co – e não te nho dú vi da de seu co nhe ci men to na área 
de Me di ci na –, para que re com pen sas se o Pi a uí, que
ele geu, pela pri me i ra vez, um go ver na dor do PT na -
que le Esta do. Ne nhu ma das 224 ci da des do Pi a uí an -
tes foi ad mi nis tra da pelo PT.

Qu e re mos crer que o Mi nis tro da Edu ca ção, o
Mi nis tro da Sa ú de, a Ban ca da do PT, o Blo co e to dos
nós do Pi a uí va mos fa zer fun ci o nar esse hos pi tal. Já

está ca in do na go za ção esse ne gó cio de PT lá no Pi a-
uí. Esti ve lá ago ra e me dis se ram: PT, Dr. Mão San ta,
sig ni fi ca pou co tem po. Por que não é pos sí vel. São
seis me ses de um Go ver no fe de ral que pos sui su pe-
rá vit e só está ar re ca dan do. Qu an do o Se na dor José
Sar ney go ver nou este País, tí nha mos de zes se te Mi -
nis tros. Veio o ex-Pre si den te Fer nan do Col lor e, acer-
ta da men te, di mi nu iu o nú me ro para doze. De po is, o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que au men tou para de -
zo i to. Ago ra, te mos qua ren ta mi nis tros. Pre ci sa mos ti -
rar al guns e in ves tir os R$60 mil re a is de cus te io para
aten der os do en tes do nor te do Pi a uí, de Te re si na. É
pre ci so fa zer avan çar a Uni ver si da de Fe de ral do Pi a-
uí, que está es tag na da.

Essas são as mi nhas pa la vras. Acre di to que foi
como um aque ci men to. Qu e ro crer que os pri me i ros
me ses ser vi ram para aque cer e, ago ra, va mos ini ci ar
o tra ba lho e as obras.

De i xo bem cla ro que o ma i or lí der da His tó ria da
Hu ma ni da de foi Cris to, que fa lou mu i to e bo ni to. O
Pai-Nos so e o Ser mão da Mon ta nha são dis cur sos de 
Cris to. Lula tem fa la do mu i to. Não sei se já fa lou mais
que Cris to, mas te nho ou vi do mu i to dis cur so do Pre si-
den te. O mun do in te i ro se guiu Cris to e O se gue por -
que, além de fa lar, dis cur sar, fez obras e mi la gres. Ele
fez cego ver, ale i ja do an dar, mudo fa lar, sur do ou vir,
lim pou os cor pos dos le pro sos, ti rou o de mô nio dos
en de mo ni nha dos. Enfim, Ele fez obras.

Caro Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Bra -
sil es pe ra, além de suas pa la vras, as obras. Va mos
co me çar ago ra, fa zen do fun ci o nar o Hos pi tal das Cli -
ni cas do Esta do do Pi a uí.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Pa u lo Paim, 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. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ti nu an-
do a lis ta de ora do res ins cri tos, com a pa la vra a Se na-
do ra Iris de Ara ú jo, do PMDB de Go iás. V. Exª dis põe
de vin te mi nu tos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, an tes de ini -
ci ar as mi nhas pa la vras so bre o tema a que me pro po-
nho nes te dia, eu não po de ria de i xar de fa zer uma re -
fe rên cia nes te mo men to às pa la vras do no bre Se na-
dor Mão San ta. V. Exª con se guiu trans mi tir, de cer ta
for ma, um pen sa men to que toda a Na ção nes te ins -
tan te co mun ga, Se na dor Mão San ta. Te mos vis to, o
Se na dor Pa u lo Paim, o Se na dor Sibá Ma cha do e to -
dos os Se na do res aqui pre sen tes, a pre sen ça do nos -
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so Pre si den te, pro cu ran do em vá ri as oca siões, fa lan-
do à Na ção, trans mi tir a con fi an ça de que um pro je to
que se es ta be le ceu no mo men to em que ele se ele -
geu Pre si den te da Re pú bli ca vai se tor nar re a li da de.

Mas acre di to tam bém, Srªs e Srs. Se na do res,
que te mos uma res pon sa bi li da de jun to ao Pre si den te
da Re pú bli ca. Re pre sen ta mos toda essa base for te
que o apo i ou e que o ele geu, na es pe ran ça de que
hou ves se uma mu dan ça nes te País, e cabe a nós,
Se na do res – prin ci pal men te Se na do res ex pe ri en tes,
que fo ram Go ver na do res de seus Esta dos, como, no
caso, o Se na dor Mão San ta, que go ver nou tão bem o
Pi a uí, com pro je tos que ren de ram be ne fí ci os ao povo
de seu Esta do –, cabe àque les que têm ex pe riên cia
de pro je tos vi to ri o sos apre sen tá-los aqui, levá-los ao
co nhe ci men to do Pre si den te da Re pú bli ca, por que
isso faz par te da res pon sa bi li da de que to dos te mos,
pois a res pon sa bi li da de de go ver nar não é ape nas do
Pre si den te, é de to dos nós que com po mos essa base
de apo io, de to dos os bra si le i ros que vo ta ram e con fi-
a ram nele.

Nes se sen ti do, ama nhã fa rei no va men te um
pro nun ci a men to, apre sen tan do um pro je to de cons-
tru ção de ca sas, que foi fe i to em Go iás, que con si de ro
da ma i or im por tân cia, como nos sa con tri bu i ção.

Hoje, o tema so bre o qual vou dis cor rer diz res -
pe i to a uma co i sa que me toca mu i to. Te nho de fen di do
des ta tri bu na, inú me ras ve zes, as mu lhe res, por que
eu as re pre sen to; te nho que de fen dê-las, te nho que
bus car em cada olhar, em cada ges to, em cada ex-
pres são fe mi ni na um com po nen te ou uma for ça para
que eu aqui, des ta tri bu na, pos sa trans for mar aqui lo
que te nho dito para aque las que não têm vez e não
têm voz a voz e a vez.

Te nho dito so bre a vi o lên cia, essa vi o lên cia que
cor rói as es tru tu ras fa mi li a res, leva nos sos jo vens ao
ví cio e, qua se sem pre, re sul ta em da nos ir re pa rá ve is.

Pois o tema que me traz aqui, hoje, não de i xa de 
tra zer em bu ti da uma for te dose de vi o lên cia. Não a vi -
o lên cia das ruas – aque la do nar co trá fi co, dos as sal-
tos, dos se qües tros; ou aque la que, por suas pró pri as
ca rac te rís ti cas, mais fa cil men te nos leva à in dig na-
ção. Na ver da de, a vi o lên cia con tra a so ci e da de bra si-
le i ra de que que ro tra tar nes te mo men to é mais si len-
ci o sa, é mais su til, é mais ar di lo sa, mas nem por isso
me nos da no sa. Falo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, do cân cer de mama – e aqui vis to a ca mi se ta
da cam pa nha con tra o cân cer de mama. Fiz, in clu si-
ve, ser dis tri bu í do aos Ga bi ne tes de to das as Srªs e
de to dos os Srs. Se na do res um fo lhe to a res pe i to.
Aliás, te mos hoje aqui a pre sen ça de dois mé di cos,

que, por se rem es pe ci a lis tas, sa be rão en ten der que
este é um as sun to mu i to sé rio.

Tra ta-se de uma do en ça que, a cada ano, aco -
me te – pres tem aten ção – mais de 36 mil mu lhe res no 
Bra sil. Uma do en ça que, no mes mo pe río do, mata
nove mil des sas mu lhe res. Esse úl ti mo nú me ro, por
si nal, não de i xa de acres cen tar um com po nen te sim -
bó li co à tra gé dia – por que é uma tra gé dia. Por que, se
fi zer mos a con ta, ve re mos que ele in di ca um fe nô me-
no ater ra dor: o cân cer de mama é res pon sá vel, Srªs e 
Srs. Se na do res, pela mor te de uma bra si le i ra por
hora.

Exa ta men te, Srªs e Srs. Se na do res: nove mil
mor tes por ano; 24 mor tes por dia; uma mor te por
hora; a ter ce i ra co lo ca ção na lis ta das ca u sas de óbi -
to; e a se gun da, quan do se con si de ra o uni ver so fe mi-
ni no.

É esse o re sul ta do do cân cer de mama em nos -
so País. E ve jam que dei ên fa se, até ago ra, so men te à 
cru e za dos óbi tos. Ha ve ria de des ta car tam bém as
se qüe las, as de for ma ções, os gra ves pro ble mas psi -
co ló gi cos de cor ren tes da do en ça.

Tal vez os Srs. Se na do res não pos sam en ten der
o que sig ni fi ca para uma mu lher ter ar ran ca da uma
par te do cor po – pro va vel men te aque la mais im por-
tan te, por meio da qual cri ou, ama men tou seu fi lho e
lhe deu vida –, que hoje, gra ças a Deus, pelo avan ço
da Me di ci na, mu i tas ve zes é re cons tru í da pra ti ca-
men te no mo men to da pró pria ci rur gia, mas que não
de i xa de ser uma se qüe la.

Não é à-toa, por tan to, que uma pes qui sa re a li-
za da com 30 mil mu lhe res, em 53 pa í ses, re ve lou que
a ma i or pre o cu pa ção, em ter mos de sa ú de, era o ris -
co de con tra ir cân cer de mama.

Por si nal, já que fa lei de ou tros pa í ses, pen so
que há duas in for ma ções que me re cem ser tra zi das
ao de ba te. A pri me i ra: de acor do com a Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, en quan to em 1975 ti nham sido re -
gis tra dos 500 mil ca sos de cân cer de mama em todo
o mun do, em 2001 esse nú me ro sal tou para 900 mil. A 
se gun da in for ma ção é a de que pa re ce não ha ver cor -
re la ção en tre o ní vel de de sen vol vi men to eco nô mi co
atin gi do por um país e as ta xas de in ci dên cia da do -
en ça. Bas ta ob ser var, por exem plo, que há pa í ses de -
sen vol vi dos en tre aque les que exi bem as ta xas mais
al tas, como Esta dos Uni dos, Ca na dá, Di na mar ca e
Fran ça, mas tam bém en tre os que apre sen tam as ta -
xas mais ba i xas, como é o caso do Ja pão. Ou seja, a
in ci dên cia em si da do en ça não dá si na is de re gres-
são, ao mes mo tem po em que in de pen de do ma i or ou 
me nor pro gres so de cada país.
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De qual quer for ma, é exa ta men te essa cons ta-
ta ção que nos leva ao pon to cru ci al do pro ble ma. Se o 
cân cer de mama afe ta in dis tin ta men te pa í ses ri cos e
po bres, de sen vol vi dos e sub de sen vol vi dos, é na pre -
ven ção da do en ça e em seu di ag nós ti co pre co ce que
se deve atu ar de ma ne i ra mais in ci si va.

Qu an to à pre ven ção, cum pre ter em men te os
prin ci pa is fa to res de ris co. Se não há mu i to o que fa -
zer no que se re fe re à pre dis po si ção ge né ti ca, por que
al gu mas mu lhe res têm pre dis po si ção para con tra ir o
cân cer, enor me é o nos so raio de atu a ção, em es pe ci-
al sob a for ma de cam pa nhas de cons ci en ti za ção, no
que diz res pe i to ao ta ba gis mo e ao con su mo ex ces si-
vo de gor du ras. Já no cam po do di ag nós ti co pre co ce,
e ain da com ma i or ra ci o na li da de tam bém, são imen -
sas as nos sas pos si bi li da des de ação.

Obser vem, Srªs e Srs. Se na do res, que a dou tri-
na mé di ca re co nhe ce qua tro es tá gi os de de sen vol vi-
men to do cân cer de mama – nes te ple ná rio, es tão
dois mé di cos que po dem me cor ri gir, se eu co me ter
al gum en ga no.

No pri me i ro, o cha ma do Está gio Um, o cân cer
não é ma i or que dois cen tí me tros e não se es pa lhou
para fora da mama. Se guem-se os de ma is es tá gi os
até o Qu a tro, em que o cân cer já se es pa lhou para a
pele, para os lin fo no dos do pes co ço e mes mo para
ou tros ór gãos do cor po, em es pe ci al os sos, pul mões,
fí ga do e cé re bro.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, vol te mos aos nú -
me ros. Nos Esta dos Uni dos e na Eu ro pa, 80% dos
ca sos são di ag nos ti ca dos no es tá gio ini ci al da do en-
ça, quan do as chan ces de cura che gam a mais de
90%. No Bra sil, ocor re exa ta men te o con trá rio: qua se
80% dos ca sos são di ag nos ti ca dos tar di a men te,
quan do o tu mor já atin giu mais de cin co cen tí me tros
ou se es pa lhou para fora da mama. Nes se es tá gio, a
pro ba bi li da de de cura é bem me nor e, qua se sem pre,
é ne ces sá ria a re ti ra da da mama.

Con ce do um apar te ao no bre Se na do Au gus to
Bo te lho, para que V. Exª, como pro fis si o nal da sa ú de,
acres cen te da dos que irão en ri que cer o meu pro nun-
ci a men to.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na do ra
Iris de Ara ú jo, fico mu i to fe liz por V. Exª es tar abor dan-
do esse tema, como de fen so ra das mu lhe res; as mu -
lhe res que es tão em casa e que V. Exª dis se não te -
rem voz po dem ter cer te za de que ago ra têm a voz de
V. Exª para de fen dê-las. Na ver da de, es ta mos ob ser-
van do-a men ci o nar o pon to que mais nos cons tran ge
na nos sa pro fis são de mé di co, que é a mu ti la ção com
o tra ta men to do cân cer de mama. Se as mu lhe res fi -

zes sem o auto-exa me com mais fre qüên cia, essa mu -
ti la ção se ria evi tá vel. Hoje, o cân cer de mama tem
uma so bre vi da mu i to boa; não é uma sen ten ça de
mor te para a mu lher. Aque las nove mil mu lhe res que
mor rem são pro va vel men te as que são apa nha das no 
Está gio Qu a tro a que V. Exª se re fe riu. Gos ta ria de
acres cen tar para ilus trar o seu pro nun ci a men to e aju -
dar na par te prá ti ca do dia-a-dia dos mé di cos, que o
auto-exa me é mais in te res san te do que o exa me do
mé di co. Se a mu lher se exa mi nar todo mês, ela de tec-
ta rá o tu mor com mais ra pi dez. De po is, ela pro cu ra o
mé di co. Esta tis ti ca men te, os tu mo res de mama são
des co ber tos mais pe las mu lhe res do que pe los mé di-
cos, sem es que cer a ma mo gra fia, que é o exa me
mais sen sí vel na de tec ção do cân cer de mama. Por
esse exa me, de tec ta-se o cân cer an tes do Está gio
Um, quan do o tu mor mede dois cen tí me tros. Se toda
mu lher aci ma de 45 anos fi zer a ma mo gra fia ro ti ne i ra-
men te, di mi nu i rá a pos si bi li da de de fa le ci men to de
cân cer de mama e di mi nu i rá tam bém a agres são à
sua sen su a li da de, que re pre sen ta a re ti ra da da
mama. Todo mé di co so fre quan do faz isso com a pa ci-
en te, mas é a me di da que te mos para ofe re cer-lhe
uma so bre vi da. Pedi o apar te para di zer que te nho
cer te za de que to das as mu lhe res sem pre te rão a voz
de V. Exª para de fen dê-las nes te Se na do. Mu i to obri -
ga do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Eu é
que agra de ço ao no bre Se na dor pelo apar te, que,
aliás, le van ta uma ques tão que eu abor da ria mais à
fren te, mas que vou an te ci par para apro ve i tar o mo -
men to do seu apar te.

Qu an do V. Exª se re fe re ao auto-exa me, eu gos -
ta ria de res sal tar que, por ca u sa das cam pa nhas de
pre ven ção, pra ti ca men te to das as mu lhe res têm
cons ciên cia do auto-exa me. São vá ri as as en ti da des
que tra ba lham na área. Ves tin do a ca mi se ta da cam -
pa nha, eu par ti ci po de uma cam pa nha que já foi fe i ta
e con ti nua a ser fe i ta em to dos os ór gãos da im pren-
sa. Artis tas e pes so as bas tan te co nhe ci das têm-se
pro pos to a tra ba lhar nes sa di re ção.

Te nho uma pre o cu pa ção um pou co ma i or em
re la ção à pre ven ção. A ma mo gra fia é des co nhe ci da
de mu i tas mu lhe res. Elas não sa bem des se exa me,
não o co nhe cem, não o en ten dem ou não fo ram in for-
ma das mu i tas ve zes pe los pró pri os mé di cos que, a
par tir dos 40 anos de ida de, a mu lher, obri ga to ri a-
men te, de ve ria sub me ter-se a uma ma mo gra fia.

Onde es tão os ma mó gra fos? Como a mu lher,
prin ci pal men te a po bre, tem aces so ao exa me? Essa
mu lher mu i tas ve zes não tem se quer um pas se de
ôni bus para ir fa zer o exa me, que pode es tar dis po ní-
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vel numa ins ti tu i ção de sa ú de dis tan te de sua casa.
Mu i tos fa to res a im pe dem de fa zer o exa me.

Sr. Pre si den te, é uma vi o lên cia co me ti da con tra
a mu lher bra si le i ra a fal ta de opor tu ni da de para pre ve-
nir o cân cer de mama ou di ag nos ti cá-lo pre co ce men-
te. Isso pre ci sa ser com ba ti do.

A pre ven ção – re pi to – tem mu i to a ver com in -
for ma ção, prin ci pal men te o de ses tí mu lo ao ta ba gis-
mo e o de ses tí mu lo à obe si da de – as sun to que já
abor dei.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nem tudo
de pen de tão-so men te de in for ma ção. De pen de tam -
bém de vá ri as me di das de pre ven ção como o
auto-exa me. Por isso, é es sen ci al que haja uma ação
con jun ta dos di ver sos ní ve is de go ver no, da mí dia, de
ins ti tu i ções pri va das e or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is que – jus ti ça seja fe i ta – têm de sen vol vi do
ações nes se sen ti do.

Ouço com pra zer o Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Iris

de Ara ú jo, o tema abor da do por V. Exª é mu i to opor tu-
no: o cân cer de mama. Aliás, qual quer pro nun ci a men-
to so bre sa ú de pú bli ca nes te ple ná rio é mu i to opor tu-
no. Sou mé di co há 37 anos e pos so di zer que atu al-
men te a sa ú de no Bra sil vai mal. Hou ve uma con cep-
ção er rô nea. Re cen te men te bus ca mos ado tar o mo -
de lo de Cuba, mas nos sas con di ções são to tal men te
di fe ren tes. O ter ri tó rio de Cuba cor res pon de à me ta de
do Pi a uí e a po pu la ção, em re la ção à bra si le i ra, é mu i-
to pe que na: 10 mi lhões de pes so as. Para que V. Exª
te nha uma no ção, tí nha mos qua se 300 mé di cos. Ago -
ra são 17 mil e pre ten dem do brar o nú me ro. Entre tan-
to, es que ce ram o pro je to cor re to, o pro je to uni ver sal
que va lo ri za o es pe ci a lis ta: o SUS. A Me di ci na, hoje,
não pode ser pra ti ca da ape nas pelo mé di co de fa mí-
lia. Os es pe ci a lis tas do SUS, pes so as com pe ten tes,
fo ram es que ci dos. Cito um exem plo: apo sen tei-me re -
cen te men te, após 35 anos de ser vi ço como mé di co
do SUS, com um sa lá rio de R$1.200,00. No en tan to, o 
mé di co de fa mí lia hoje ga nha bem mais. Por isso, os
es pe ci a lis tas do SUS, os que fa zem di ag nós ti co pre -
co ce do cân cer de mama e ori en tam o tra ta men to de
qui mi o te ra pia e de ra di o te ra pia, es tão sa in do dos
gran des hos pi ta is para se rem mé di cos de fa mí lia –
pro fis são que atu al men te re mu ne ra mais. A Me di ci na
é um sa cer dó cio, mas os es pe ci a lis tas têm fa mí lia e
pre ci sam sus ten tá-la. Há dé ca das, o Mi nis té rio da Sa -
ú de não re a li za con cur so para mé di co de hos pi ta is
es pe ci a li za dos que pra ti cam a Me di ci na ca paz de fa -
zer um di ag nós ti co pre co ce, de sal var vi das e ven cer
o cân cer. A pro fis são de mé di co de fa mí lia – que fa zia
pe di a tria, gi ne co lo gia, ci rur gia – não exis te mais. E

es ta mos pa gan do caro por esse re tro ces so. O Go ver-
no e o Mi nis tro da Sa ú de de vem re pen sar a si tu a ção
e va lo ri zar o SUS, dan do ao mé di co des ses gran des
hos pi ta is que fa zem Me di ci na avan ça da. Quis Deus
que V. Exª fa las se so bre cân cer hoje, pois esta se ma-
na o Hos pi tal São Mar cos, no Pi a uí, um cen tro de tra -
ta men to de cân cer, pre si di do por um mé di co, he rói co,
o Dr. Alce nor Alme i da, vai com ple tar 50 anos.E to dos
es ses hos pi ta is vi vem gran des di fi cul da des por ca u sa
das ta be las do SUS. Então, é mu i to im por tan te para
sen si bi li zar o Go ver no a mu dar de rumo, va lo ri zan do
o SUS e pa gan do sa lá ri os dig nos. O sa lá rio de um
mé di co, de um ci rur gião, de um can ce ro lo gis ta, de um 
qui mi o te ra pe u ta de ve ria ser igual ao de um de sem-
bar ga dor, ao de um mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral ou do Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça. Os or de na-
dos que ga nham no SUS são ir ri só ri os.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor, o apar te de V. Exª, as sim
como o do no bre Se na dor Au gus to Bo te lho, por que
am bos en ri que ce ram e to na li za ram, de uma cer ta for -
ma, com co res até mais for tes, o meu pro nun ci a men to.

Mas, Sr. Pre si den te, é ape nas um pri me i ro pas -
so fa lar mos na cons ci en ti za ção, na in for ma ção, no
auto-exa me que as mu lhe res po dem fa zer. Qu an to
aos de ma is, o exa me clí ni co e a ma mo gra fia, de pen-
dem, aci ma de tudo, da ação do Po der Pú bli co. É mu i-
to im por tan te, as sim, e vou-me es for çar para ter mi-
nar, que o Go ver no Fe de ral pro pi cie às mu lhe res bra -
si le i ras com mais de 40 anos con di ções de fa zer o
exa me clí ni co uma vez por ano, como aca bei de di zer.
É es sen ci al, tam bém, que o Go ver no Fe de ral pro mo-
va a ins ta la ção de ma mó gra fos nos mu ni cí pi os bra si-
le i ros em quan ti da de su fi ci en te ao aten di men to das
mu lhe res. Pelo me nos, que elas pos sam fa zer esse
exa me a cada dois anos.

Vale lem brar, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res,
que no exa me clí ni co po dem ser de tec ta dos tu mo res
com um cen tí me tro de diâ me tro. Só a ma mo gra fia,
po rém, per mi te ob ser var nó du los me no res e até al te-
ra ções de te ci dos que an te ce dem à for ma ção do tu -
mor.

É cla ro que pro pos tas des se tipo cos tu mam es -
bar rar em al guns crí ti cos de plan tão, con tu ma zes em
apon tar, sem pre, o alto cus to das me di das su ge ri das.

Ocor re, e to dos sa be mos dis so, que os cus tos
do tra ta men to, tan to os eco nô mi cos como os so ci a is,
são su pe ri o res aos cus tos da pre ven ção, o que tor na
in con sis ten tes aque les ar gu men tos.

Em suma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, tra te mos de in ves tir na in for ma ção. Tra te mos de
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in ves tir em equi pa men tos. Tra te mos de in ves tir na
pre ven ção e no di ag nós ti co pre co ce do cân cer de
mama. So men te as sim, te nho cer te za, po de re mos
im pe dir que o nú me ro de ho ras des ta ses são seja
exa ta men te igual ao nú me ro de bra si le i ras que, no
trans cor rer des te pe río do, per de rão a vida em vir tu de
de tão per ver sa do en ça.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Há ain da

ora do res ins cri tos.
Com a pa la vra o Se na dor José Jor ge, do PFL de 

Per nam bu co.
V. Exª dis põe de vin te mi nu tos, Se na dor José

Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pro nun ci a men tos
an te ri o res te nho pro cu ra do ana li sar ques tões li ga das
ao sis te ma ener gé ti co bra si le i ro. E hoje re tor no ao
tema, mas com ou tro tipo de pre o cu pa ção: a com pe ti-
ção en tre o se tor elé tri co e o agrí co la pelo uso das
águas na ba cia do rio São Fran cis co.

Em dis cur so re a li za do no dia 22 de maio, eu
des ta ca va que, re gião po pu lo sa, com alta den si da de
de mo grá fi ca, o Nor des te, para fins prá ti cos, dis põe de 
um úni co rio de for te po ten ci al hi dre lé tri co, o São
Fran cis co. Pro va dis so é que, do to tal de 13 mil me ga-
watts de ca pa ci da de ins ta la da no Nor des te, mais de
10 mil me ga watts são pro por ci o na dos pe las usi nas
ins ta la das ao lon go do São Fran cis co.

Mas a im por tân cia do “ve lho Chi co” – como é
ca ri nho sa men te cha ma do pe las po pu la ções ri be i ri-
nhas – não está ape nas no su pri men to de ener gia
elé tri ca. Suas águas hoje têm usos múl ti plos, com
des ta que es pe ci al para a ir ri ga ção, que gera ali men-
tos para con su mo in na tu ra, para in dus tri a li za ção e,
ain da, ex ce den tes para ex por ta ção. O Nor des te, com
essa for te de pen dên cia de um só rio, o São Fran cis co,
apre sen ta um in de se já vel ris co hi dro ló gi co, o que exi -
ge, por tan to, aten ção re do bra da quan to ao uso da
água.

A cons tru ção de bar ra gens ao lon go do cur so do 
rio para pro du ção de ener gia elé tri ca pro por ci o nou a
for ma ção de gran des la gos – dos qua is, sem dú vi da,
o de So bra di nho é o mais im por tan te –, re sul ta do do
re pre sa men to das águas, que pas sa ram a ter uso in -
ten si vo es pe ci al men te em pro gra mas de ir ri ga ção, in -
tro du zi dos pelo Go ver no Fe de ral a par tir de me a dos
da dé ca da de 70, como for ma de con tri bu ir para o au -

men to da ren da e me lho ria dos pa drões so ci a is das
po pu la ções.

Mais ain da, a ir ri ga ção no vale do São Fran cis co
se ex pan diu com a che ga da da ini ci a ti va pri va da, que
in ves tiu em gran des pro je tos vol ta dos para a pro du-
ção de fru tas des ti na das à in dus tri a li za ção e à ex por-
ta ção.

A área to tal ir ri ga da do vale do São Fran cis co,
se gun do le van ta men tos fe i tos por sa té li te, é de cer ca
de 333 mil hec ta res. Des se to tal, 13 mil hec ta res es -
tão à ju san te de Xin gó – isto é, após a úl ti ma usi na
ins ta la da no rio São Fran cis co, não dis pu tan do, por -
tan to, água com as usi nas hi dre lé tri cas, por que essa
água à ju san te de Xin gó, evi den te men te, já pas sou
por to das as usi nas –, úl ti ma usi na an tes da foz, en -
quan to os ou tros 320 mil hec ta res es tão a mon tan te
das usi nas, dis pu tan do água que é ne ces sá ria para
aci o nar as tur bi nas.

A ir ri ga ção a mon tan te de So bra di nho já con so-
me cer ca de 200 me tros cú bi cos por se gun do, o que
cor res pon de a pou co mais de 10% da va zão que o re -
ser va tó rio se ria ca paz de re gu la ri zar sem a exis tên cia
da ir ri ga ção. A idéia é que o re ser va tó rio de So bra di-
nho e os de ma is re ser va tó ri os re gu la ri zem uma va -
zão de dois mil me tros cú bi cos por se gun do, que se -
ria a va zão mí ni ma ne ces sá ria para o fun ci o na men to
de to das as usi nas. Sig ni fi ca di zer que a ca pa ci da de
de pro du zir ener gia elé tri ca pe las usi nas da Chesf no
rio São Fran cis co, a cha ma da “ener gia as se gu ra da”,
de ve ria ser aba ti da em cer ca de 10%. Se este fato for
ig no ra do, como se não hou ves se ir ri ga ção, o es to que
de água de So bra di nho se ria so bre-uti li za do e, con -
se qüen te men te, au men ta ria a pro ba bi li da de de ra ci o-
na men to, como o que ocor reu em 2001.

Na re a li da de, cada uma da que las usi nas, quan -
do fo ram cons tru í das, teve na sua pla ca, o que se
cha ma tam bém de ener gia de pla ca, o va lor de uma
ener gia tam bém cha ma da de ener gia as se gu ra da,
que é o va lor mí ni mo que a usi na es ta ria sem pre dis -
pos ta a pro du zir.

Na ver da de, não so men te pe las di fi cul da des
como tam bém pela uti li za ção des ses du zen tos me-
tros cú bi cos por se gun do para a ir ri ga ção, ve ri fi ca mos
que a va zão da ba cia do São Fran cis co vem di mi nu in-
do. Para que isso não ocor ra, mu i tas ve zes se uti li zam
a água da bar ra gem de So bra di nho mais do que se
de ve ria. Por exem plo, no fi nal do mês de maio, fi nal do 
pe río do mo lha do no Su des te, quan do as bar ra gens fi -
cam che i as, elas fi cam com uma mé dia de 80% de
sua ca pa ci da de, en quan to as do Nor des te, com me -
nos de 50%. Hoje de vem es tar com um pou co mais de 
40%. Por tan to, pre o cu pa-nos o fato de ter mos, ao
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mes mo tem po, de tra ba lhar na ir ri ga ção e fa zer toda
essa ge ra ção de ener gia no São Fran cis co.

É ra zoá vel ques ti o nar se faz sen ti do uti li zar
água para ir ri ga ção em vez de pro du ção de ener gia
elé tri ca. Cada me tro cú bi co por se gun do re ti ra do para 
ir ri ga ção, a mon tan te de So bra di nho, vi a bi li za a pro -
du ção agrí co la de cer ca de mil hec ta res e, por ou tro
lado, re duz a ca pa ci da de de pro du zir ener gia ga ran ti-
da em cer ca de 24 mil me ga watts-hora por ano. Como 
o cus to de re po si ção de cada me ga watt-hora, por usi -
na tér mi ca ou por ge ra ção na re gião Nor te, isto é, tra -
zen do de fora do São Fran cis co, é de cer ca de US$30
por mil me ga watt-hora, cada hec ta re ir ri ga do ca u sa rá
um au men to de cus to aos con su mi do res de ener gia
elé tri ca, a cada ano, de cer ca de US$720, ou R$2 mil.
Se a pro du ção bru ta anu al de cada hec ta re ir ri ga do ti -
ver va lor su pe ri or a R$2 mil, o PIB cres ce rá; em caso
con trá rio, di mi nu i rá. Essa é a con ta bá si ca para se uti -
li zar a água para ge rar ener gia elé tri ca ou usar a água 
para ir ri ga ção.

Cabe ob ser var, tam bém, que o va lor da pro du-
ção bru ta anu al de cada hec ta re va ria mu i to com o
tipo de cul tu ra. Por exem plo, um hec ta re ir ri ga do para
a pro du ção de mi lho pro duz 2 sa fras de 6 to ne la das
por ano, o equi va len te a 100 sa cos de 60 qui los.
Como o va lor de mer ca do de cada saca é de cer ca de
R$25,00, o va lor da pro du ção bru ta anu al de cada
hec ta re é de R$5 mil – bas tan te su pe ri or aos R$2 mil,
que se ria o mí ni mo ne ces sá rio para que es ses pro du-
tos ir ri ga dos fos sem eco no mi ca men te viá ve is, de i-
xan do de pro du zir ener gia. Por tan to, sob a óti ca eco -
nô mi ca, faz mais sen ti do uti li zar a água para a pro du-
ção de mi lho do que para pro du ção de ener gia elé tri-
ca.

Entre tan to, mes mo se toda a ir ri ga ção fos se
des ti na da ao mi lho, al gu ma água de ve ria ser re ser va-
da para pro du ção de ener gia elé tri ca. Afi nal, vul to sos
in ves ti men tos fo ram fe i tos pela so ci e da de bra si le i ra
na in fra-es tru tu ra da Chesf. O ra zoá vel se ria di vi dir
en tre os dois gran des usos a va zão ori gi nal men te re -
gu la ri za da do rio São Fran cis co (sem ir ri ga ção), de
cer ca de 2 mil me tros cú bi cos por se gun do.

A Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) está pro -
pon do ao Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do São Fran -
cis co – que foi cri a do em me a dos do ano pas sa do
para tra tar des se as sun to – e aos Go ver nos dos Esta -
dos com ter ri tó rio na ba cia que 20%, dos 2 mil me tros
cú bi cos por se gun do, se jam des ti na dos ao uso agrí -
co la e 80% à hi dro e le tri ci da de.

Atu al men te, es ta mos uti li zan do cer ca de 200 mil 
me tros cú bi cos por se gun do. Com a pro pos ta que a
ANA vai fa zer ao Co mi tê da Ba cia, o va lor uti li za do

para a ir ri ga ção do bra ria, pas san do de 200 mil me tros
cú bi cos por se gun do para 400 mil me tros cú bi cos por
se gun do. A pro pos ta im pli ca a pos si bi li da de de du pli-
ca ção da quan ti da de de água atu al men te uti li za da
para a ir ri ga ção. Le van do-se em con si de ra ção o au -
men to de efi ciên cia na uti li za ção da água, tam bém
po de ria per mi tir tri pli car a área ir ri ga da.

Além dis so, tam bém faz par te da pro pos ta da
ANA que as ou tor gas de di re i to de uso da água se jam
di fe ren ci a das quan to à efi ciên cia na uti li za ção da
água e quan to à im por tân cia no com ba te à po bre za.
Por exem plo, ou tor gas do tipo A se ri am para pe que-
nos agri cul to res que pra ti cam la vou ra de sub sis tên-
cia. Do tipo B, para os ir ri gan tes efi ci en tes que pro du-
zem mu i to com pou ca água. Do tipo C, para os ir ri-
gan tes ine fi ci en tes que pro du zem pou co com mu i ta
água.

Numa si tu a ção de es cas sez, como a ocor ri da
em 2001, quan do o re ser va tó rio de So bra di nho qua se
se cou, fi can do com 7% da sua ca pa ci da de, os ir ri gan-
tes de ten to res de ou tor ga tipo A e B per ma ne ce ri am
em ati vi da de, en quan to aos de ten to res de ou tor ga
tipo C se ria im pos ta al gu ma res tri ção de uso, com o
ob je ti vo de ace le rar a re cu pe ra ção do es to que re gu la-
dor de So bra di nho.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Con ce do um
apar te ao no bre Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, o dis cur so de V. Exª abor da um tema in cri vel-
men te im por tan te para nós, nor des ti nos, com di fe ren-
tes gra us de im por tân cia para o ir ri gan te, seja A, B ou
C. No caso, a Pa ra í ba es ta ria no tipo A, pois 70% do
nos so Esta do é em cris ta li no e, por isso, não há água
nem no sub so lo na ma i o ria da área. É ób vio que quem 
de tém o rio hoje tem suas pre o cu pa ções com o es ta-
do em que se en con tra: 20 mil to ne la das de de tri tos
jo ga dos em todo o cur so di a ri a men te. Não sei como
fi ze ram essa con ta, mas ela che gou pe los téc ni cos ao 
Mi nis té rio. Mais do que isso, há as so re a men to em
todo o cur so do rio.Há lu ga res em que há bar ra men to,
por exem plo, em Mi nas Ge ra is. Po de ría mos au men tar
o cur so do rio, mas pro vo ca ría mos pro ble mas de ge -
ra ção na área de Mi nas Ge ra is. Qu an do es tá va mos
no Mi nis té rio – e V. Exª ocu pa va o Mi nis té rio de Mi nas
e Ener gia con co mi tan te men te –, es tu da mos ti rar
água do Tocan tins para o São Fran cis co por dois lu -
ga res: pelo Ja la pão ou pelo Ce a rá. Pelo Ce a rá, se ria
mais caro na su bi da, mas, em con tra par ti da, na des -
ci da ge ra ria até ener gia. O Go ver na dor de Tocan tins,
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na épo ca, ofe re ceu os 80 me tros cú bi cos por se gun-
do de que pre ci sa ría mos. Tal me di da apa zi gua ria a
bri ga e sa na ria o pro ble ma, mas é ób vio que não há
essa von ta de po lí ti ca. Todo mun do fala, mas, des de o
Impé rio, nin guém to mou uma pro vi dên cia para fa zer
com que a água do São Fran cis co che gas se às re-
giões do Esta do de V. Exª, Se na dor José Jor ge, do
meu Esta do e dos Esta dos do Ce a rá e do Rio Gran de
do Nor te, re giões que não têm água com fre qüên cia,
com as si du i da de, e que não têm se quer rio pe re ne.
Cre io que fal ta ao tema só um in gre di en te: a von ta de
de fa zer. Se ti vés se mos a von ta de de fa zer – e não es -
tou re fe rin do-me a nós, Par la men ta res nor des ti nos,
mas ao Exe cu ti vo –, se al guém ti ves se tido a von ta de
de fa zer, já te ria ti ra do do To can tins, como o pró prio
Go ver na dor da que le Esta do ofe re ceu, mas, até hoje,
já pas sa dos qua se dois anos, nin guém to mou a me -
nor ati tu de, a não ser com re la ção aos es tu dos, que já 
fi ca ram pron tos. Ain da tive ou tra ação, que foi ir à
Espa nha e con se guir US$800 mi lhões de em prés ti-
mo, que es tão as si na dos, mas não fo ram in ter na li za-
dos no País por con ta do FMI (Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal). Então, de qual quer je i to, ve mos que se
hou ves se for ça e von ta de po lí ti cas te ri am in ter na li za-
do esse di nhe i ro e te ri am co me ça do a obra para tor -
ná-la ir re ver sí vel. Mas en tra Go ver no, sai Go ver no,
todo mun do diz que vai fa zer, e nós, nor des ti nos, con -
ti nu a mos cho ran do. Para en cer rar, res sal to dois pon -
tos: uma, o es ta do de plo rá vel do rio, em ter mos de as -
so re a men to, e a se gun da, que não se leva essa água
às re giões que es tão se den tas e pre ci san do de um
pou co de água até para be ber. Pa ra béns pelo tema
que V. Exª abor da.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a
V. Exª, Se na dor Ney Su as su na. Efe ti va men te, essa
ques tão do rio São Fran cis co vem sen do dis cu ti da há
anos e anos. Tra ta-se de um pro je to caro, di fí cil, mas,
sem som bra de dú vi da, te mos que avan çar nos es tu-
dos para pro var a sua vi a bi li da de eco nô mi ca, para
que pos sa ser re a li za do o mais ra pi da men te pos sí vel,
por que re al men te gran des áre as do Nor des te po de ri-
am ser be ne fi ci a das por ele.

Vol tan do ao nos so dis cur so, quan do im ple men-
ta da, essa ini ci a ti va au men ta rá a pro du ti vi da de do
Nor des te. Entre tan to, de pen de da ade são de to dos os 
Go ver nos es ta du a is com ter ri tó rio na ba cia. Isto por -
que a ANA só tem au to ri da de para con ce der ou tor gas
no rio prin ci pal, o São Fran cis co, en quan to os Go ver-
nos es ta du a is têm a cor res pon den te au to ri da de na
ma i o ria dos aflu en tes.

Deve ser res sal ta do, ain da, que a ope ra ção do
re ser va tó rio de So bra di nho so fre con di ci o nan tes

quan to às va zões de res tri ção para o aten di men to de
de man da à ju san te. A Chesf tem ado ta do, em anos
mé di os, o va lor de 1.200 m3/s como va zão mí ni ma de
res tri ção ne ces sá ria para pro du zir ní ve is de água mí -
ni mos, que per mi tam a re ti ra da de água pe las es ta-
ções de bom be a men to nos pro je tos de ir ri ga ção do
ba i xo São Fran cis co. Isto é, quan do se tira pou ca
água, o rio pas sa mais seco, en tão, na ver da de, é ne -
ces sá rio pu xar a bom ba cada vez para mais per to
dele, o que traz in con ve niên cia para os ir ri gan tes. Às
mar gens do lago de So bra di nho dis tri bu em-se atu al-
men te cer ca de 130 usuá ri os de água, em sua ma i o-
ria pe que nos ir ri gan tes, que en fren tam trans tor nos
com os gran des re cu os (ho ri zon ta is) da lâ mi na de
água, pois são obri ga dos a des lo car seus equi pa-
men tos de bom be a men to e po dem ter suas sa fras
pre ju di ca das.

É igual men te in dis pen sá vel ob ser var que a ges -
tão dos re cur sos hí dri cos, ten do a ba cia hi dro grá fi ca
como uni da de de pla ne ja men to e com vis ta aos usos
ra ci o nal e múl ti plo de água, cons ti tui-se na al ter na ti va
de se ad mi nis trar, da me lhor for ma pos sí vel, os ine vi-
tá ve is con fli tos en tre os di fe ren tes ato res en vol vi dos.
Logo, a ou tor ga de di re i to de uso, como ins tru men to
de ges tão, ga ran te ao usuá rio a sua cota so bre os re -
cur sos hí dri cos e, as so ci a da aos ins tru men tos de fis -
ca li za ção e de co bran ça, es ti mu la o de sen vol vi men to
de uma pos tu ra de res pon sa bi li da de in di vi du al e co le-
ti va na sua uti li za ção.

Por tan to, cabe ao re cém-ins ta la do Co mi tê da
Ba cia Hi dro grá fi ca do São Fran cis co, sob a com pe-
ten te pre si dên cia do ex-Mi nis tro José Car los de Car -
va lho, de ci dir quan do e quan to co brar pelo uso da
água do São Fran cis co. Ain da mais im por tan te, cabe
a esse Co mi tê de li be rar so bre o pla no de in ves ti men-
tos para re vi ta li za ção do São Fran cis co, que será par -
ci al men te vi a bi li za do pela ar re ca da ção re sul tan te da
co bran ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ges tão
in te gra da dos re cur sos hí dri cos exi ge so fis ti ca do ar -
ca bou ço ju rí di co-ins ti tu ci o nal para ga ran tir o es ta be-
le ci men to de pri o ri da des en tre os usos, os li mi tes so -
ci o am bi en ta is para apro ve i ta men to das ba ci as, a fi xa-
ção de me tas de qua li da de, a re cu pe ra ção dos cor -
pos hí dri cos e a ela bo ra ção de pla nos de con ser va-
ção e uso ra ci o nal.

Para atin gir tais ob je ti vos, é pre ci so apo i ar e pro -
por ci o nar à Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) os me -
i os para que pos sa re al men te atu ar de for ma in de-
pen den te e au tô no ma. A re gu la ção é ne ces sá ria não
ape nas para dis ci pli nar a pres ta ção de ser vi ços pú bli-
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cos, mas tam bém para dis ci pli nar o uso de bens pú bli-
cos.

Entre tan to, a res pon sa bi li da de da ANA não se li -
mi ta à re gu la ção do uso de nos sos rios. Seu pa pel é
mais com ple xo, pois lhe cabe tam bém im ple men tar a
Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos. Isso ocor re
por uma ca rac te rís ti ca mu i to es pe ci al da ges tão do
uso da água, que tem como um de seus prin cí pi os a
ges tão des cen tra li za da e par ti ci pa ti va, en vol ven do
um con jun to ra zo a vel men te di ver si fi ca do de or ga nis-
mos que de vem atu ar de ma ne i ra har mô ni ca, cada
um pro du zin do uma par te da ta re fa re la ti va a essa
ges tão. Entre es ses or ga nis mos, des ta cam-se os co -
mi tês de ba ci as hi dro grá fi cas.

O Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co não é uma ONG. Ao con trá rio, é um bra ço
do Esta do com con di ções de co la bo rar com a ANA
para o equa ci o na men to das dis pu tas pelo uso da
água. O Co mi tê é in te gra do por 60 re pre sen tan tes: 20 
do se tor pú bli co (fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal), 24
dos usuá ri os, 15 da so ci e da de ci vil e um dos po vos in -
dí ge nas.

À ANA cabe uma sé rie de re le van tes atri bu i-
ções, com des ta que para a emis são de ou tor gas de
di re i to de uso dos re cur sos hí dri cos, re a li za ção da co -
bran ça pelo uso da água, im ple men ta ção do Sis te ma
Na ci o nal de Infor ma ções so bre Re cur sos Hí dri cos,
es tu dos para o au men to da dis po ni bi li da de e de re du-
ção do des per dí cio de água e com ba te a to das as for -
mas de de gra da ção da qua li da de dos ma nan ci a is.

Para se ca pa ci tar a bem exer cer es sas res pon-
sa bi li da des, a ANA ini ci ou con cur so pú bli co para pre -
en chi men to de car gos de Re gu la dor. A com pe ti ção foi 
acir ra da: mais de 80 can di da tos por vaga. Dos 110
can di da tos apro va dos na pri me i ra eta pa, de pro vas
es cri tas, 90 têm pelo me nos o grau de mes tre em
ciên ci as. Mu i tos têm o grau de dou tor. Para sur pre sa
ge ral, o Go ver no re sol veu sus tar o con cur so, por con -
ta de uma mi nú cia le gal que, se pro ce den te, te ria sim -
ples so lu ção.

Cabe a nós, Srªs e Srs. Se na do res, re pe lir es sas
ten ta ti vas e ou tras que vi sam ao ape que na men to da
ANA e das de ma is agên ci as, in clu si ve no que diz res -
pe i to ao con tin gen ci a men to de re cur sos, as sun to,
aliás, ob je to de re cen te in ter ven ção pro fe ri da por mim 
nes te ple ná rio, e de au diên cia pú bli ca a re a li zar-se na 
pró xi ma quar ta-fe i ra, no âm bi to da Co mis são de
Infra-Estru tu ra, onde re u ni re mos os di re to res das
agên ci as para de ba ter o tema.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao con-
clu ir o pro nun ci a men to, faço-o no sen ti do de aler tar
esta Casa e o Go ver no Fe de ral para a com ple xa

ques tão da ad mi nis tra ção dos re cur sos hí dri cos do
ma i or rio nor des ti no: o São Fran cis co. É ne ces sá rio
va lo ri zar a Agên cia Na ci o nal de Águas e o Co mi tê da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co, para que
pos sam dis por dos me i os ne ces sá ri os para pla ne ja-
rem o apro ve i ta men to des ses re cur sos, não ape nas
para o se tor elé tri co e o agrí co la, mas tam bém para a
na ve ga ção, pis ci cul tu ra, la zer, tu ris mo, abas te ci men-
to ur ba no e con su mo ani mal.

Este tema não pode ser en ca ra do como op ção
ad mi nis tra ti va, su je i ta aos hu mo res da equi pe eco nô-
mi ca. Antes dis so, é uma obri ga ção do Go ver no Fe -
de ral para com toda a re gião.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa re -

gis tra a pre sen ça do Se na dor Fer nan do Ri be i ro, do
PMDB pa ra en se, na tri bu na de hon ra do Se na do Fe -
de ral.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to a pa la vra para um fa zer um re gis tro
pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, do PMDB de Ro ra-
i ma, como Lí der, por cin co mi nu tos, para pro ce der a
uma co mu ni 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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, pedi a pa la vra para re gis trar uma de -
ci são ado ta da nes ta se ma na pelo Go ver no Fe de ral e
que eu gos ta ria de apla u dir. Tra ta-se da de ci são da
Câ ma ra de Me di ca men tos, com pos ta pelo Mi nis té rio
da Fa zen da, pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e pelo Mi nis té-
rio da Sa ú de, de man ter con ge la do, por mais um ano,
o pre ço de mais de mil me di ca men tos que es ta vam
sob con tro le e acom pa nha men to.

Esses mil me di ca men tos se des do bram em seis 
ou sete mil tí tu los de re mé di os. Por tan to, ao to mar a
de ci são de man ter con ge la do o pre ço dos re mé di os
prin ci pal men te me di ca men tos de uso con tí nuo, me di-
ca men tos ge né ri cos e me di ca men tos usa dos em tra -
ta men to de do en ças crô ni cas , o Go ver no acer ta, por -
que é uma ação que, sem dú vi da al gu ma, de fen de rá
a eco no mia po pu lar e a po pu la ção mais po bre do
nos so País. O PMDB está ex tre ma men te sa tis fe i to
com essa de ci são e apóia o con tro le des se tipo de
me di ca men to, por que é pre ci so lu tar para me lho rar o
aten di men to e a con di ção de sa ú de do povo bra si le i-
ro.

Junho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  24 15985    355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



Eu gos ta ria de fa zer ou tro re gis tro. Nes se úl ti mo
fim de se ma na, na re gião sul do nos so Esta do, hou ve
um en con tro da Assem bléia Le gis la ti va de Ro ra i ma
com téc ni cos do Incra e mem bros do Go ver no es ta-
du al. O ob je ti vo do en con tro foi bus car uma so lu ção
pa cí fi ca e de en ten di men to para o pro ble ma dos as -
sen ta men tos do Incra, em que há li tí gio re la ci o na do
aos seus ocu pan tes. Essa ques tão nos pre o cu pa mu i-
to, pois há um pré-con fli to mu i to for te. A si tu a ção é ex -
tre ma men te pre o cu pan te no as pec to so ci al, por que
pode se trans for mar na re ti ra da de mais de mil fa mí li-
as que hoje ocu pam lo tes do Incra.

O Go ver na dor Fla ma ri on Por te la virá esta se-
ma na a Bra sí lia tra tar des se as sun to no Mi nis té rio da
Re for ma Agrá ria e no Incra. Espe ra mos que o Incra e
Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria te nham o bom sen so, o 
equi lí brio de, jun to com o Go ver no do Esta do e com
to dos os se to res en vol vi dos, che ga rem a uma po si-
ção de en ten di men to e pa ci fi ca ção.

Ro ra i ma pas sa atu al men te por um mo men to de
de ci são. Ao nor te, dis cu te-se a de mar ca ção de áre as
in dí ge nas; ao sul, dis cu te-se a re ti ra da de as sen ta-
men tos do Incra. Por tan to, nos dois ca sos, a ques tão
en vol ve uma po pu la ção po bre, ca ren te e com seu
des ti no vin cu la do di re ta men te ao per fil eco nô mi co do
Esta do.

Faço esse re gis tro pe din do ao Go ver no Fe de ral
que pro cu re um ca mi nho de en ten di men to para re sol-
ver o pro ble ma dos lo te a men tos do Incra no sul do
Esta do de Ro ra i ma.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, do PT de
Mato Gros so. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa -
la re mos bre ve men te so bre a ques tão que vi mos dis -
cu tin do des de nos sa che ga da ao Se na do, em fe ve re i-
ro: a si tu a ção das es tra das.

Acre di to que o meu Esta do, por ser o ma i or pro -
du tor de soja do mun do, se gun do ma i or de al go dão;
na par te bo vi na, tam bém é um dos ma i o res pro du to-
res. Tra ta-se de um Esta do que não só pro duz mu i to
atu al men te como tem um po ten ci al sig ni fi ca ti vo para
am pli ar em mu i to essa pro du ção, o que faz com que
os mato-gros sen ses se pre o cu pem com a ques tão
das es tra das.

Pa re ce que so mos re pe ti ti vos, e es tou sen do
mes mo. Pa re ce-me, em de ter mi na dos mo men tos,
que se tra ta de um pro ble ma só de Mato Gros so, e sei

que não é ver da de. As es tra das do Bra sil in te i ro, de
um modo ge ral, es tão com mu i tas di fi cul da des. Em
Mato Gros so, con ta mos pra ti ca men te só com ro do vi-
as e não com fer ro vi as, tan to que a fer ro via que che ga
a Mato Gros so, a Fer ro nor te, co bre uma ex ten são
mu i to pe que na do nos so Esta do. Há pro je tos de am -
pli a ção, mas que se de mo ram a con cre ti zar.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na do ra, a fer ro via já che gou a Ron do nó po lis?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Não. Ela che gou a Alto Ta qua ri. No dia 4 de ju -
nho foi ina u gu ra do o tre cho Alto Ta qua ri–Alto Ara gua-
ia. Ago ra, num pri me i ro mo men to, a pro je ção deve se -
guir de Alto Ara gua ia a Ron do nó po lis, to ta li zan do
qua se du zen tos qui lô me tros. Pre ci sa mos de um pro -
je to re fe ren te ao tre cho que se gui rá de po is de Ron do-
nó po lis – ain da não o te mos. Espe ra mos que che gue
até a ca pi tal do Esta do, Cu i a bá.

O pro je to da Fer ro nor te é ex tre ma men te im por-
tan te para o de sen vol vi men to do Esta do de Mato
Gros so. É pre ci so que a fer ro via che gue ao nor te do
Esta do, que é ex tre ma men te pro du ti vo, e ao ba i xo
Ara gua ia, re gião que, ape sar do gran de po ten ci al,
não tem como pro du zir por não ter como es co ar a pro -
du ção.

O nor te con ta com a BR-163, mas com ex tre ma
di fi cul da de a pro du ção sai por Pa ra na guá e San tos.
Mas pre ci sa mos fa zer com que os pro du tos sa i am por 
San ta rém ou Mi ri ti tu ba. Para isso, pre ci sa mos de um
pro je to de es tra da que pas se pelo Pará. 

O tre cho da BR-163 que pas sa por Mato Gros so
está pra ti ca men te con clu í do. Pre ci sa de con ser va-
ção, está em pés si mo es ta do, mas já está pa vi men ta-
do. Mas, no Esta do do Pará, ain da não exis te nada.

Para os pa ra en ses, a fer ro via é ex tre ma men te
im por tan te, as sim como para os mato-gros sen ses,
por que per mi te eco no mi zar pra ti ca men te R$5 por
saca no fre te de Mato Gros so com a sa í da por San ta-
rém. É mu i to di nhe i ro des per di ça do com trans por te.
Além dis so, o trans por te ro do viá rio acar re ta gran de
di fi cul da de: ca mi nhões su per pe sa dos saem por es-
tra das ex tre ma men te lon gas.

Com re la ção à Zona Fran ca de Ma na us, há bas -
tan te em pe nho para que se con clua o as fal to da
BR-163, de apro xi ma da men te 700 qui lô me tros, até o
Pará. Uma vez cons tru í da essa es tra da, ha ve rá uma
eco no mia de qua tro ou cin co dias no fre te dos pro du-
tos que saem da Zona Fran ca para as re giões Cen -
tro-Oes te e Su des te, de pen den do da lo ca li da de. Por-
tan to, essa obra é im por tan tís si ma.
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Ou vi mos sem pre a mes ma his tó ria de que “não
há di nhe i ro, não há di nhe i ro, não há di nhe i ro”. E eu
digo que “há di nhe i ro, há di nhe i ro, há di nhe i ro”, pois
exis te o re cur so da Cide. Faço um ape lo às Srªs e aos
Srs. Se na do res para de ba ter mos essa ques tão. Do
re cur so ar re ca da do, 75% des ti nam-se à cons tru ção e 
à con ser va ção das es tra das nes te País. Se gun do in -
for ma ções que re ce bi do Mi nis té rio da Fa zen da, so -
men te em 2002 fo ram ar re ca da dos R$7 bi lhões. Qu e-
ro sa ber o va lor to tal ar re ca da do atu al men te.

O go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so ve tou
par te da re gu la men ta ção do re cur so da Cide para as
es tra das, mas pre ci sa mos to mar al gu ma pro vi dên cia.
O Con gres so Na ci o nal deve der ru bar os ve tos, pois
esse re cur so fará com que o País fun ci o ne de pon ta a
pon ta, per mi tin do con ser tar to das as es tra das e as fal-
tar mu i tís si mas de las no País in te i ro, e não só em
Mato Gros so.

Faço um ape lo di re to ao nos so Pre si den te da
Re pú bli ca, ao nos so Pre si den te Lula. Sou con tra me -
di das pro vi só ri as, mas, se for en vi a da ao Con gres so
me di da pro vi só ria re la ti va a essa ma té ria, apla u do a
ini ci a ti va, ten do a cer te za de que será apro va da por
una ni mi da de do Se na do do nos so País.

Há pro ble mas com re la ção à re gu la men ta ção
dos 75%, se iri am re al men te para as es tra das. Há se -
to res con si de ran do que se tra ta de mu i to di nhe i ro
para as es tra das. Então, que se fixe, Sr. Pre si den te,
um tan to – 30% ou 40% –des se re cur so ime di a ta-
men te, por meio de me di da pro vi só ria, para fa zer e
con ser tar es tra das de pon ta a pon ta nes te País, en -
quan to se dis cu te a re gu la men ta ção e a des ti na ção
des se di nhe i ro. Mas não po dem fi car pa ra dos bi lhões
e bi lhões e bi lhões, en quan to o País fica li mi ta do por
con ta da ne ces si da de de es tra das.

Como te nho ou tro as sun to para fa lar, vou pa rar
com a ques tão das es tra das.

Sr. Pre si den te, in fe liz men te, hoje te mos de fa zer
uma fala nes ta tri bu na que nos cus ta mu i to e que é
ex tre ma men te de sa gra dá vel para o nos so Esta do de
Mato Gros so. Alguns de V.Exªs já me ou vi ram fa lan do
des ta tri bu na, por al gu mas ve zes, so bre o cri me or ga-
ni za do em nos so Esta do. Inclu si ve, em al guns mo-
men tos, fa lei com mu i ta ên fa se so bre uma das ví ti-
mas do cri me or ga ni za do no Esta do de Mato Gros so,
o jo vem jor na lis ta Sá vio Bran dão, da im pren sa
mato-gros sen se.

Dono do jor nal Fo lha do Esta do, em pre sá rio de 
vá ri os se to res, vi nha com ba ten do, de for ma ex tre ma-
men te de ter mi na da, o cri me or ga ni za do no Esta do de 
Mato Gros so. Tra ta va-se e tra ta-se de um jor nal que

co li dia em ter mos de de nún ci as com o cri me or ga ni-
za do. No dia 30 de se tem bro de 2002, às duas ho ras
da tar de, foi, vil e co var de men te, me tra lha do em fren -
te ao jor nal.

Com a mor te de Sá vio Bran dão, per ce beu-se
em Mato Gros so o cres ci men to do cri me or ga ni za do,
que fa zia mu i tas ví ti mas, e hou ve o acir ra men to da
dis cus são, por ter sido um caso que re per cu tiu com
mu i ta ên fa se nas im pren sas na ci o nal e in ter na ci o nal.
E o cer co foi-se fe chan do. Hoje, há em Mato Gros so
uma gran de mo vi men ta ção no sen ti do de com ba ter o
cri me or ga ni za do.

Vá ri os pro cu ra do res da Re pú bli ca, ca pi ta ne a-
dos pelo Pro cu ra dor José Pe dro Ta ques, e tam bém
es ta du a is, ju í zes fe de ra is e es ta du a is – cito in clu si ve,
fa zen do re fe rên cia a to dos os ju í zes que mu i to têm
con tri bu í do no com ba te ao cri me or ga ni za do, o Juiz
Ju li er Se bas tião –, agen tes da Po lí cia Fe de ral e da
Se cre ta ria de Se gu ran ça do Esta do de ram iní cio à
Ope ra ção Des mon te do cri me or ga ni za do no Esta do
de Mato Gros so. E o Sr. João Arcan jo Ri be i ro, pro cu-
ra do pela Inter pol de mais de cen to e oi ten ta pa í ses,
foi pre so, há pou co tem po, no Uru guai, onde per ma-
ne ce.

Ao ler as de nún ci as ve i cu la das pelo jor nal do Sr. 
Do min gos Sá vio Bran dão, a so ci e da de mato-gros-
sen se sa bia que ele es ta va me xen do não ape nas
com ques tões que di zi am res pe i to ao Sr. João Arcan -
jo Ri be i ro, mas tam bém com um po de ro so es que ma
po lí ti co e eco nô mi co no nos so Esta do, pos si vel men te
com a par ce ria do Sr. João Arcan jo.

No sá ba do pas sa do, o Sr. Nil son Te i xe i ra, ho-
mem ex tre ma men te li ga do ao Sr. João Arcan jo, pres -
tou um lon go e de ta lha do de po i men to à Jus ti ça, de
como o di nhe i ro pú bli co, em Mato Gros so, era la va do
para uso po lí ti co e ele i to ral.

A Fo lha de S.Pa u lo, on tem e hoje, es tam pa
ma té ria de pá gi na in te i ra quan to ao pro ce di men to de
la va gem de di nhe i ro pú bli co, com fins ab so lu ta men te
in de vi dos, en vol ven do no mes de po lí ti cos re no ma dos
de nos so Esta do. Há al guns anos, pe diu-se as Di re tas
Já no nos so País, e hoje, in fe liz men te, Mato Gros so
pede “Apu ra ção Já” da cor rup ção en vol ven do o uso
do di nhe i ro pú bli co para fins ele i to re i ros.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na do ra
Serys, es tou pres tan do aten ção ao dis cur so de V. Exª
e não po de ria de i xar de apro ve i tar a opor tu ni da de
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para di zer da mi nha per ple xi da de. Com pa re ci a uma
fes ta bo ni ta em um clu be de Ron do nó po lis, onde me
apre sen ta ram esse ci da dão como um co men da dor.
Como toda so ci e da de lo cal o pa pa ri ca va, per gun tei:
Co men da dor do quê? Res pon di am que era co men-
da dor, um co men da dor fes te ja do pe los co lu nis tas so -
ci a is, por to dos. Saí de lá cer to de que era uma au to ri-
da de, uma pes soa que ri da pela so ci e da de, vis to o en -
tor no da sua mesa. Mas, para sur pre sa mi nha, me ses
de po is, li nos jor na is so bre esse es cân da lo. Fi quei
sem en ten der. Esse es que ma sur giu do dia para a no -
i te ou já vi nha ocor ren do há tem po, e to dos fa zi am de
con ta que não viam?

A SRA. SERYS SHLESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Se na dor, não po de rei res pon der a essa per -
gun ta, até por que não te nho in for ma ções su fi ci en tes,
mas, a par tir do mo men to em que o cri me or ga ni za do
em Mato Gros so co me çou a ser des ba ra ta do, esse
fac to ring en vol ven do o Sr. João Arcan jo veio à tona,
e de nun ci an do tam bém o en vol vi men to de po de res
es ta be le ci dos ou an tes es ta be le ci dos em nos so Esta -
do.

O Sr. Nil son Te i xe i ra, em de po i men to à Jus ti ça
de sá ba do pas sa do, de cla rou que tem sé ri as de nún-
ci as de en vol vi men to do Po der Exe cu ti vo, do Le gis la-
ti vo e do Ju di ciá rio.

Não pos so me pro nun ci ar so bre esse en vol vi-
men to por que não te nho es sas in for ma ções, a não
ser aqui lo que é de cla ra do na im pren sa, in clu si ve
pelo Sr. Nil son Te i xe i ra. Tido como bra ço di re i to do Sr.
João Arcan jo, o Sr. Nil son Te i xe i ra, após seu de po i-
men to no sá ba do, está no Pro gra ma de Pro te ção à
Tes te mu nha. O de po i men to dele está aqui, peço que
cons te dos Ana is a pri me i ra par te do de po i men to.

Como sei que meu tem po está es co an do, se rei
bre ve ao le van tar al gu mas ques tões. Ini ci al men te, eu
gos ta ria de elo gi ar o Sr. Nil son Te i xe i ra pela dis po si-
ção de fa lar. Acre di to que só mu da re mos este País
quan do hou ver pes so as ver da de i ra men te co ra jo sas.
Qu an do per gun ta do do que tem mais medo, diz o Sr.
Nil son: “de mor rer” – é ób vio e cla ro, to dos nós pre za-
mos a vida –, mas, mes mo as sim, seu de po i men to foi
da ma i or re le vân cia.

Tam bém é im por tan te que o Se na do Fe de ral
con si de re e atue no Pro gra ma de Pro te ção à Tes te-
mu nha.

Faço par te da Sub co mis são de Se gu ran ça –
exis ten te no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia –, pre si di da pelo Se na dor Tas so
Je re is sa ti, ten do como Vice-Pre si den te o nos so Se -
na dor Pe dro Si mon, além de ou tros Se na do res como

o Se na dor Mag no Mal ta, o Se na dor Cé sar Bor ges,
en fim, ao todo, so mos sete Se na do res tra ba lhan do
na ma té ria re la ti va a ar ma men to e de sar ma men to e
tam bém ao cri me or ga ni za do, ma té ria re la ta da pelo
Se na dor Mag no Mal ta.

Qu an do se pre ten de le gis lar para com ba ter o
cri me or ga ni za do, é im por tan te que se pen se em pro -
gra mas abran gen tes, sé ri os, de pro te ção à tes te mu-
nha. Só va mos des ve lar os gran des cri mes pra ti ca dos
nes te País, em es pe ci al os de co la ri nho bran co, se ti -
ver mos um Pro gra ma de Pro te ção à Tes te mu nha Efi -
ci en te; do con trá rio, as pes so as não vão se ex por.
Elas vão de por para se rem as sas si na das, da qui a
pou co? Pre si di a CPI do Nar co trá fi co, no meu Esta do.
Mu i tos fo ram os de po en tes; só que qua tro já es tão
mor tos, as sas si na dos vi o len ta men te.

Pre ci sa mos de um pro gra ma in te gral, por meio
do qual te nha mos pro te ção às tes te mu nhas e leis
bem es tu da das que pu nam com se ve ri da de o cri me
or ga ni za do. A so ci e da de tem que ser or ga ni za da; não 
o cri me. Pre ci sa mos de sor ga ni zar o cri me. A so ci e da-
de or ga ni za da tem que ser for te para de sor ga ni zar e
de se qui li brar o cri me or ga ni za do. Para tan to, te mos
que ter con di ções bá si cas.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te, ain da que ro di zer
que, como mem bro da CPI do Ba nes ta do, acre di to
que mu i tos fa tos re la ti vos ao cri me or ga ni za do, à la-
va gem de di nhe i ro, apa re ce rá por oca sião des sa CPI
– não te nho dú vi das dis so –, in clu si ve mu i to di nhe i ro
da Su dam. No meu Esta do, Mato Gros so, foi li be ra do
mu i to di nhe i ro para gran des pro je tos, os qua is não
apa re ce ram e o di nhe i ro su miu. Cer ta men te, está em
al gu ma CC-5 pelo mun do afo ra.

Sr. Pre si den te, in fe liz men te, meu tem po ter mi-
nou.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Leia ín te gra do de po i men to do bra ço di re i to de
Arcan jo que des ven da re la ci o na men to de po lí ti-
cos de MT com o cri me or ga ni za do

Aos vin te e um dias do mês de ju nho do ano
de dois mil e três, na Sala de Au diên ci as da Vara
aci ma re fe ri da, onde pre sen te se en con tra va o MM.
Juiz Fe de ral Drº. Julier Sebastião da Silva, co mi go
Téc ni co Ju di ciá rio, deu-se iní cio às 15:00 ho ras à
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au diên cia de Inter ro ga tó rio do Réu a se guir qua li fi-
ca do.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA, bra si le i ro, ca sa-
do, eco no mis ta, por ta dor do RG nº 262.828/-SSP/MT,
ins cri to no CPF nº 208.557.371-15, fi lho de Re dor vi-
lho Te i xe i ra e Na dir de Oli ve i ra Te i xe i ra, nas ci do aos
06/12/1959, na tu ral de Bi ri gui/SP, re si den te e do mi ci-
li a do na Rua Cel. Oti les Mo re i ra, nº 93, Aptº. 501, Edif.
Ra ve na, Ba ir ro Go i a be i ras, nes ta Ca pi tal.

Sen do o in ter ro ga do qua li fi ca do e ten do o MM.
Juiz lhe in for ma do dos di re i tos in ser tos no art. 186 do
CPP e art. 5º, LXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral/88,
deu-se iní cio ao in ter ro ga tó rio. Às per gun tas do MM.
Juiz, res pon deu: que o in ter ro gan do co nhe ce o acu -
sa do João Arcan jo Ri be i ro des de o ano de 1991, pois
era ge ren te do ban co Eco nô mi co e o re fe ri do Réu
man ti nha con ta na agên cia ban cá ria onde tra ba lha va;
que a par tir de 1995, pas sou o in ter ro gan do a tra ba-
lhar na em pre sa Con fi an ça Fac to ring ocu pan do o car -
go de ge ren te-ge ral, re ce ben do men sal men te a
quan tia de R$10.000,00; que co nhe ce o acu sa do Luiz 
Alber to Don do Gon çal ves des de quan do en trou na
Con fi an ça Fac to ring, quan do a em pre sa fora cons ti tu-
í da pelo re fe ri do Acu sa do que exer cia a fun ção de
con ta dor do gru po em pre sa ri al co man da do por João
Arcan jo Ri be i ro; que da Con fi an ça Fac to ring o Réu
Luiz Alber to Don do Gon çal ves re ce bia men sal men te
a quan tia apro xi ma da de R$1500,00; que Luiz Alber to
Don do tam bém era cor ren tis ta da Agên cia da ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra nes ta ca pi tal; que pas sou a co nhe cer a
Acu sa da Sil via Chi ra ta a par tir do mo men to em que
pas sou a tra ba lhar na Con fi an ça Fac to ring, em pre sa
esta de pro pri e da de da acu sa da e do Réu João
Arcan jo Ri be i ro; que a Sil via per ten ci am 5% das
ações da em pre sa, já a João Arcan jo Ri be i ro per ten-
ci am ou tros 95% das ações; que a Acu sa da Sil via não 
ti nha po de res de ad mi nis tra ção na em pre sa e nem
per ce bia va lo res a tí tu lo de pro-la bo re, indo à Con fi-
an ça em re gra em mo men tos fes ti vos; que pas sou a
co nhe cer o Acu sa do Adol fo Oscar Oli ve ro Se si ni a
par tir do fi nal do ano de 2000; que o in ter ro gan do foi
apre sen ta do ao Sr. Adol fo Se si ni pelo réu João Arcan -
jo Ri be i ro João Arcan jo Ri be i ro, quan do se tra tou da
al te ra ção con tra tu al re fe ren te à Con fi an ça Fac to ring;
que co nhe ce o réu Davi Sta va no vi ch Ber tol di há
apro xi ma da men te oito anos; que à épo ca, exer cia a
fun ção de li ga ção en tre a Con fi a ça fac to ring e o es cri-
tó rio de con ta bi li da de “Di e go Con ta bi li da de”, de pro -
pri e da de do Réu Luiz Alber to Don do Gon çal ves; que
o sa lá rio de Davi Ber tol di, à épo ca era de apro xi ma-
da men te R$ 1.000,00; que após a sa í da do in ter ro-
gan do da Con fi an ça Fac to ring no mês de mar-

ço/20002, o acu sa do Davi Ber tol di pas sou a ocu par o
car go de ge ren te ad mi nis tra ti vo da re fe ri da em pre sa;
que co nhe ceu o réu Edson Mar ques de Fre i tas a épo -
ca da al te ra ção con tra tu al da Con fi an ça Fac to ring;
que Edson, pela al te ra ção, pas sou a ser o de ten tor de 
1% das ações da em pre sa, ao pas sou que ou tros
99% das ações pas sa ram para a em pre sa uru gua ia
Lyman S/A; que o in ter ro gan do foi in cum bi do pelo
acu sa do Luiz Alber to Don do Gon çal ves, que le vou
Edson até a sede da Con fi an ça Fac to ring, de pa gar a
este úl ti mo a quan tia men sal de R$900,00; que o pa -
ga men to em ques tão era fe i to a Edson pelo fato des te
pas sar a ser só cio pro pri e tá rio da Con fi an ça Fac to-
ring; que o acu sa do João Arcan jo é pro pri e tá rio de um 
ho tel em Co lí der e ou tro em Tan ga rá da Ser ra/MT, das 
rá di os Cu i a ba na e Rá dio Clu be de Cu i a bá, da Vip
Fac to ring, das fa zen das São João e Co li bri, além de
pro mo ver o jogo do bi cho no es ta do; que o jogo do bi -
cho é ad mi nis tra do pelo pró prio João Arcan jo Ri be i ro,
bem como as fa zen das; que os ho téis são ad mi nis tra-
dos pelo ir mão de Arcan jo, Sr. Egí dio Arcan jo Ri be i ro
e as rá di os ad mi nis tra das pelo réu Luiz Alber to Don -
do Gon çal ves; que a em pre sa Elmo Enge nha ria ti nha
como só ci os Luiz Alber to Don do Gon çal ves e os pro -
pri e tá ri os da em pre sa Eco Enge nha ria; que o in ter ro-
gan do acre di ta que seja no per cen tu al de 50% das
ações para cada só cio; que as co tas em nome de Luiz 
Alber to Don do, na ver da de são de pro pri e da de do
Acu sa do João Arcan jo Ri be i ro; que a em pre sa Vip
Fac to ring era ad mi nis tra da pelo in ter ro gan do; que a
Une Fac to ring em Si nop es ta va sob a ge rên cia lo cal
do Sr. Fá bio; que a Tan ga rá Fac to ring era ge ren ci a da
pelo Sr. Car los Nu nes e que a Ron do Fac to ring ti nha
como ge ren te o Sr. Gil son; que o acu sa do era o ge -
ren te ge ral de to das as fac to rings, sen do que a par tir
de de ter mi na do pa ta mar de cré di to, os ge ren tes lo ca-
is não ti nham au to no mia para de ci dir; que ul tra pas sa-
do o va lor de al ça da, a de ci são so bre a ope ra ção ca -
bia ao in ter ro gan do; que o in ter ro gan do foi con vi da do
pelo Réu João Arcan jo Ri be i ro para ge ren ci ar a Con fi-
an ça Fac to ring no ano de 1995, quan do esta já es ta va
cons ti tu í da há apro xi ma da men te um ano; que a Con -
fi an ça Fac to ring en fren ta va pro ble mas de ge rên cia,
ra zão pela qual o in ter ro gan do fora con vi da do pelo
Arcan jo para se tor nar o ge ren te da em pre sa fa zen do
o mes mo ser vi ço que fa zia no ban co Eco nô mi co; que
o seu sa lá rio no ban co era de apro xi ma da men te
R$3.000,00 men sa is; que ao se trans fe rir para Con fi-
an ça Fac to ring pas sou a ter um sa lá rio men sal de
R$10.000,00; que não era fixo, mas ao lon go do pe -
río do em que tra ba lhou na Con fi an ça Fac to ring, per -
ce bia gra ti fi ca ções em ra zão de re sul ta dos ob ti dos;
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que acre di ta que tais gra ti fi ca ções te nha au men ta do
a sua re mu ne ra ção no pe río do em tor no de 60% a
70%; que o in ter ro gan do é pro pri e tá rio do pos to Amé -
ri ca 1, 50% da edi fi ca ção do pos to Amé ri ca 4, 100%
da edi fi ca ção do pos to Amé ri ca em Ron do nó po lis e é
ar ren da tá rio de mais qua tro pos tos de ga so li na em
Cu i a bá e Vár zea Gran de; que ain da é pro pri e tá rio ru -
ral de 200ha na es tra da da Guia e de uma fa zen da em 
No bres de 2.680ha; que tem um apar ta men to no Edf.
Ra ve na Park, ava li a do em cer ca de R$200.000,00;
que do qua dro atu al da em pre sa Con fi an ça Fac to ring
não há ne nhum fun ci o ná rio que tra ba lha va à épo ca
que o in ter ro gan do pas sou a ge ren ci ar o em pre en di-
men to; que as de ma is fac to rings fo ram cri a das e ins ti-
tu í das por de ter mi na ção do acu sa do João Arcan jo Ri -
be i ro, ten do sido o in ter ro gan do in cum bi do de ge ren-
ciá-las; que o in ter ro gan do não re ce beu um au men to
sa la ri al em ra zão des sa nova in cum bên cia; que no
iní cio o in ter ro gan do vi si ta va bi mes tral men te as fac to-
rings, já nos úl ti mos anos, essa vi si ta pas sou a ser se -
mes tral; que a con ta bi li da de da em pre sa Con fi an ça
Fac to ring era fe i ta pelo acu sa do Luiz Alber to Don do
Gon çal ves, já a te sou ra ria da em pre sa es ta va a car go
da Sra. Ká tia Ma ria Aprá; que as em pre sas do in te ri or
ti nham seus pró pri os te sou re i ros que em re gra co in ci-
di am com os seus ge ren tes; que em li nhas ge ra is, o
in ter ro gan do de ti nha au to no mia para au to ri zar as
ope ra ções re a li za das pe las fac to rings, con tu do, na-
que las ope ra ções en vol ven do va lo res ex pres si vos,
con sul ta va o réu João Arcan jo Ri be i ro; que a fac to-
ring, no seu iní cio, com pra va che ques, du pli ca tas, no -
tas pro mis só ri as, cré di tos de ór gãos pú bli cos; que
com a em pol ga ção do ne gó cio, a em pre sa pas sou
tam bém a pro mo ver em prés ti mos a pes so as fí si cas e
ju rí di cas; que nas fac to rings do in te ri or, cer ca de 95%
das ope ra ções en vol vi am com pra de che ques e du pli-
ca tas; que nas fac to rings da ca pi tal hou ve um pro ces-
so in ver so, sen do que o ma i or vo lu me das ope ra ções
pas sou a cons ti tu ir-se de em prés ti mos con ce di dos a
ter ce i ros; que a gran de ma i o ria das ope ra ções de em -
prés ti mo ti nham por ga ran tia um che que emi ti do pelo
to ma dor do em prés ti mo; que em ou tras ope ra ções,
en tre tan to, a ga ran tia po de ria ser pres ta da por no tas
pro mis só ri as; que os ju ros mé di os dos em prés ti mos
eram de cer ca de 4% a 5% ao mês; que a fac to ring co -
me çou a tra ba lhar com em prés ti mos a par tir da con -
jun ção de von ta des do in ter ro gan do e do réu João
Arcan jo Ri be i ro; que no ven ci men to das dí vi das, os
che ques eram de po si ta dos; que no caso da au sên cia
de pro vi são de fun dos, a co bran ça dos va lo res de vi-
dos eram fe i tas pe los pró pri os fun ci o ná ri os da fac to-
ring que pos su ía um de par ta men to es pe cí fi co para tal 

fim; que o Cel. Le pes te ur nun ca fez co bran ças para a
Con fi an ça Fac to ring; que o in ter ro gan do não sabe di -
zer se o Acu sa do Arcan jo te nha se uti li za do dos ser vi-
ços do Cel. Le pes te ur no jogo do bi cho ou em ou tros
ne gó ci os; que não sabe di zer se Arcan jo tra ba lha va
com caça-ní que is, em bo ra fos se dono do Cas si no
Estân cia 21 que era ad mi nis tra do pelo sr. Flá vio Vila
Real; que fi cou sa ben do que Edson Mar ques tra ba-
lha va como gar çom do Cas si no Estân cia 21, quan do
foi-lhe apre sen ta do pelo réu Luiz Alber to Don do Gon -
çal ves por oca sião da al te ra ção con tra tu al da Con fi-
an ça Fac to ring; que as sim co nhe ceu Edson ape nas
quan do sou be que de ve ria pa gar R$900,00 por mês;
que o Cel Le pes te ur es te ve al gu mas ve zes na sede
da Con fi an ça Fac to ring para fa lar com João Arcan jo
Ri be i ro, não sa ben do di zer o que con ver sa ram nes-
sas oca siões; que cer ca 60 dias an tes do ano 2000
fin dar-se, o in ter ro gan do foi in for ma do pe los acu sa-
dos João Arcan jo Ri be i ro e Luiz Alber to Don do Gon -
çal ves que a Con fi an ça Fac to ring pas sa ria por uma
al te ra ção con tra tu al; que fora aber to o jogo para o in -
ter ro gan do, ten do o acu sa do João Arcan jo Ri be i ro lhe 
dito que con ti nu a ria a ser o pro pri e tá rio da em pre sa
Con fi an ça Fac to ring, já que tam bém se ria o pro pri e tá-
rio da em pre sa uru gua ia off-sho re Lyman S/A, a qual
pas sou a de ter 99% das ações da Con fi an ça Fac to-
ring; que o in ter ro gan do só sou be que o ou tro 1% das
co tas da ações per ten ce ria a Edson mar ques de Fre i-
tas quan do este fora lhe apre sen ta do por Luiz Alber to
Don do quan do este de ve ria lhe pa gar a quan tia de
R$900,00 men sa is; que quan do da con ver sa com
Arcan jo e Don do, o in ter ro gan do foi ain da in for ma do
que con ti nu a ria a tra ba lhar na Con fi an ça Fac to ring
num pe río do de tran si ção, que de ve ria ser cur to mas
que se pro lon gou até mar ço/2002; que o in ter ro gan do
foi ins tru í do a di zer aos fun ci o ná ri os da Con fi an ça
Fac to ring que a nova pro pri e tá ria da em pre sa era a
off-sho re uru gua ia Lyman S/A e que o novo ad mi nis-
tra dor se ria o uru gua io Adol fo Se si ni; que o in ter ro-
gan do fez uma re u nião com os fun ci o ná ri os da em-
pre sa e lhes co mu ni cou a di re triz que lhe fora re pas-
sa da; que Adol fo Se si ni pas sou a ir à sede da Con fi-
an ça Fac to ring com a fre qüên cia de uma vez por mês
a par tir da al te ra ção con tra tu al; que na al te ra ção con -
tra tu al, Adol fo Se si ni cons tou como pro cu ra dor da
Lyman S/A, em bo ra fos se sa be dor como o in ter ro-
gan do, que a Con fi an ça Fac to ring per ma ne cia sen do
de pro pri e da de do réu João Arcan jo Ri be i ro; que du -
ran te o pe río do de tran si ção que se deu até o mo men-
to em que o in ter ro gan do foi tra ba lhar em ou tra fac to-
ring em mar ço/2002, se re por ta va so bre a ad mi nis tra-
ção da em pre sa sem pre ao acu sa do João Arcan jo Ri -
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be i ro; que Adol fo Se si ni, quan do ía à Con fi an ça Fac -
to ring es ta va sem pre acom pa nha do dos réus Arcan jo
e Don do, olha va al guns re la tó ri os e con ver sa va ame -
ni da des; que não ti nha ne nhum po der de ge rên cia;
que Adol fo Se si ni não re ce bia ne nhu ma quan tia da
Con fi an ça Fac to ring; que nun ca es te ve no Uru guai;
que es te ve duas ve zes nos EUA, na pri me i ra, es te ve
acom pa nha do do réu João Arcan jo Ri be i ro, o que
acon te ceu cer ca de 45 dias an tes da ina u gu ra ção do
ho tel em Orlan do/Fló ri da; que na ou tra opor tu ni da de
es te ve para a ina u gu ra ção do ho tel; que nas duas
oca siões, as des pe sas de trans por te e hos pe da gem
de sua fa mí lia fo ram cus te a das pelo in ter ro gan do;
que Adol fo Se si ni, quan do vi nha à Cu i a bá se hos pe-
da va em ho téis, os qua is o in ter ro gan do não sabe
pre ci sar; que Se si ni sem pre es ta va acom pa nha do de
Arcan jo e Don do; que a ope ra ção re tra da da na de-
nún cia e que se re fe re ao Cen tro de Sa ú de (Hos pi tal
San ta Cruz) tem ori gem em fa tu ras que dita em pre sa
pos su ía con tra pla nos de sa ú de; que ini ci al men te tra -
ta vam-se de ope ra ções re gu la res de fac to ring; que,
con tu do, ante a di fi cul da de fi nan ce i ra do hos pi tal, a
não li qui da ção das ope ra ções trans for ma ram es tas
em em prés ti mos; que hou ve uma com po si ção, ten do
o Cen tro de Sa ú de dado che ques em ga ran tia de
suas dí vi das; que a em pre sa Elma Enge nha ria ci ta da
na de nún cia não é a em pre sa que for mal men te per -
ten ce ao acu sa do Luiz Alber to Don do Gon çal ves, na
ver da de, esta em pre sa a Elma Enge nha ria, re la ta da
na de nún cia, tem sede em Cam po Gran de/MS; que
dita em pre sa era ti tu lar de um cré di to jun to à Se cre ta-
ria de Infra-es tru tu ra do Esta do de Mato Gros so, cujo
va lor o in ter ro gan do não se re cor da; que a Con fi an ça
Fac to ring com prou esse cré di to e re ce beu ape nas
par te dele; que hou ve as sim a ne ces si da de de uma
nova com po si ção en tre a Elma Enge nha ria e a Con fi-
an ça Fac to ring, que re dun dou na ope ra ção des cri ta
na de nún cia no va lor de R$ 1.000.439,15; que fora
dada pela em pre sa Elma Enge nha ria, che ques em
ga ran tia des ses va lo res; que al guns che ques fo ram
pa gos e ou tros de vol vi dos; que a ope ra ção com em -
pre sa Ma de re i ra To des chi ni é mu i to se me lhan te com
aque la des cri ta para a em pre sa Elma Enge nha ria;
que a Ma de re i ra To des chi ni pos su ía um cré di to jun to
ao DNER, cujo va lor o in ter ro gan do não sabe pre ci-
sar; que tam bém a Con fi an ça Fac to ring com prou o re -
fe ri do cré di to, vin do a re ce bê-lo par ci al men te; que
hou ve uma com po si ção, ten do a em pre sa Ma de re i ra
To des chi ni dado che ques da pró pria ma de re i ra ou de
seus só ci os em ga ran tia, so man do a quan tia de R$
1.140.000,00; que as ope ra ções re la ti vas ao De pu ta-
do Esta du al José Ge ral do Riva eram uma cons tan te

na Con fi an ça Fac to ring; que as ope ra ções en vol vi am
che ques do pró prio de pu ta do ou da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do de Mato Gros so; que as ope ra-
ções re a li za das pelo de pu ta do José Riva ti ve ram iní -
cio no ano de 1997 e se pro lon ga ram até o fi nal do
ano de 2002; que como fo ram vá ri as as ope ra ções de
em prés ti mos re a li za das, o in ter ro gan do não sabe
pre ci sar os va lo res en vol vi dos; que o de pu ta do es ta-
du al Hum ber to Bo sa i po tam bém re a li za va em prés ti-
mos pes so a is em me nor es ca la e tam bém em nome
da Assem bléia Le gis la ti va; que os che ques da
Assem bléia Le gis la ti va eram sem pre as si na dos pe los
dois de pu ta dos; que os de pu ta dos es ta du a is con ver-
sa vam com o in ter ro gan do so bre as ope ra ções, di zi-
am os va lo res que pre ci sa vam e de i xa vam che ques
as si na dos em ga ran tia; que se o as sun to era de in te-
res se da Assem bléia, os che ques en vol vi dos eram de 
emis são da pró pria Assem bléia Le gis la ti va; que o in -
ter ro gan do não per gun ta va se os em prés ti mos des ti-
na vam a aten der in te res ses par ti cu la res dos de pu ta-
dos ou da Assem bléia Le gis la ti va, pois o que lhe in te-
res sa va eram os che ques da dos em ga ran tia; que o
Réu João Arcan jo Ri be i ro era co nhe ci do dos de pu ta-
dos e con ver sa vam quan do se en con tra vam na Con fi-
an ça Fac to ring; que no pe río do de 28/02/1999 a
30/11/2000, exis tia uma dí vi da da Assem bléia Le gis-
la ti va com a Con fi an ça Fac to ring e for ne ce do res na
pra ça em tor no de R$ 5.561.000,00; que, além dis so,
a Assem bléia Le gis la ti va ti nha um dé bi to com a Pi ran
Fac to ring no va lor de R$ 4.370.000,00; que fora fe i ta
uma ope ra ção en vol ven do es tes va lo res a ju ros de
4.68% ao mês; que fo ram as si na das pe los de pu ta dos
es ta du a is Hum ber to Bo sa i po e José Riva, em ga ran-
tia as vin te e duas no tas pro mis só ri as nos va lo res de
R$ 700.000,00, cada uma, à tí tu lo de pré ne go ci a ção;
que pos te ri or men te es tes tí tu los fo ram subs ti tu í dos
por che ques emi ti dos pela Assem bléia Le gis la ti va de
Mato Gros so e as si na dos pe los de pu ta dos es ta du a is;
que na data do ven ci men to das par ce las nos va lo res
de R$ 687.000,00, cada uma, os che ques que com -
pu nham esse va lor eram des con ta dos pela Con fi an ça
Fac to ring; que os che ques que com pu nham o va lor
da dí vi da com a Pi ran Fac to ring eram re pas sa das a
essa úl ti ma, fun ci o nan do a Con fi an ça Fac to ring como 
re pas sa dor dos che ques da dos pela Assem bléia, à tí -
tu lo de ca u ção; que mes mo com a subs ti tu i ção das
no tas pro mis só ria por che ques, as pri me i ras con ti nu-
a ram de pos se da Con fi an ça Fac to ring; que os che-
ques eram pré-da ta dos; que a subs ti tu i ção das no tas
pro mis só ri as, se deu por que a Con fi an ça Fac to ring
exi gia como ga ran tia de suas ope ra ções, a emis são
de che ques por par te do to ma dor de em prés ti mos;
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que não fo ram emi ti dos che ques pela Assem bléia a
Pi ran Fac to ring, por que os de pu ta dos José Riva e
Hum ber to Bo sa i po não que ri am ter do cu men tos da
Assem bléia nas duas fac to rings e tam bém por que
con fi a vam mais no in ter ro gan do do que no Sr. Val dir
Pi ran; que to dos os che ques re fe ren tes às ope ra ções
re a li za das pe los de pu ta dos José Riva e Hum ber to
Bo sa i po em nome da Assem bléia Le gis la ti va do Esta -
do de Mato Gros so fo ram des con ta dos e pa gos; que a 
fac to ring pos su ía o re gis tro de cada ope ra ção de
seus cli en tes, o que in clu ía a Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do de Mato Gros so; que a ope ra ção en vol ven-
do três che ques da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de Mato Gros so, que fo ram as si na dos pe los de pu ta-
dos Hum ber to Bo sa i po e José Riva, não se re a li zou;
que os che ques, no va lor to tal de R$ 1.044.000,00,
efe ti va men te fo ram en tre gues as rá di os Cu i a ba na e
Ca pi tal para que fos sem uti li za dos em ope ra ções
des tas com a Con fi an ça Fac to ring; que a ope ra ção
não ocor reu por que a Assem bléia Le gis la ti va de sis tiu
de mon tar uma rá dio; que os che ques fo ram en tre-
gues a Con fi an ça Fac to ring e se ri am de vol vi dos às
rá di os Cu i a ba na e Ca pi tal, quan do fo ram apre en di-
dos pela PF; que o in ter ro gan do não sabe pre ci sar se
os de pó si tos fe i tos pela Assem bléia Le gis la ti va nas
con tas da Con fi an ça Fac to ring so mam a im por tân cia
de R$ 65.278.749,34; que, con tu do, pode afir mar que
os de pó si tos fo ram mu i to ex pres si vos, ante as di ver-
sas ope ra ções de em prés ti mos que fo ram re a li za das;
que todo o mon tan te de po si ta do na con ta da Con fi an-
ça Fac to ring pela Assem bléia Le gis la ti va, re fe rem-se
à ope ra ções de em prés ti mos re a li za das pelo par la-
men to es ta du al, sen do da dos che ques em ga ran tia,
sem pre as si na dos pe los de pu ta dos José Riva e Hum -
ber to Bo sa i po; que a Assem bléia Le gis la ti va deve ain -
da à Con fi an ça Fac to ring, cer ca de R$ 1.000.000,00
ou R$ 1.500.000,00; que os em prés ti mos à Assem-
bléia Le gis la ti va as ve zes se ma te ri a li za va em che que
no mi na is à pró pria Con fi an ça Fac to ring, para que os
de pu ta dos Riva e Bo sa i po pu des sem le var o va lor em
di nhe i ro; que em ou tras opor tu ni da des a Con fi an ça
Fac to ring re ce bia uma lis ta com nome de pes so as, a
quem o di nhe i ro de ve ria ser re pas sa do, que en tre es -
sas pes so as ha vi am de pu ta dos es ta du a is; que nas
três le gis la tu ras que se pas sa ram na Assem bléia Le -
gis la ti va no Esta do de Mato Gros so, cer ca de 60% a
70% dos de pu ta dos fi ze ram par te des sas lis tas de
be ne fi ciá ri os; que a par ti ci pa ção dos de pu ta dos nas
lis tas eram me no res na pri me i ra le gis la tu ra, au men-
tan do na se gun da e se es ta bi li zan do na ter ce i ra; que
en tre as dí vi das que a Con fi an ça Fac to ring pa ga va,
não ha via ape nas dé bi tos da Assem bléia Le gis la ti va,

ha via for ne ce do res, de pu ta dos es ta du a is, as ses so-
res e cre do res de cam pa nhas po lí ti cas; que es ses dé -
bi tos se avo lu ma vam à me di da que as cam pa nhas
po lí ti cas se apro xi ma vam; que se re cor da de dé bi tos
da cam pa nha do ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra
que fo ram qui ta dos por em prés ti mos re a li za dos pela
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Mato Gros so
jun to à Con fi an ça Fac to ring; que fo ram pa gos res tos
da cam pa nha de 1994, no ano de 1996, as sim como
fo ram pa gos dé bi tos de cam pa nha po lí ti ca do en tão
can di da to Dan te de Oli ve i ra, no ple i to de 1998; que
quan to às cam pa nhas de Dan te de Oli ve i ra, o in ter ro-
gan do con se gue pro var a tri an gu la ção para o pa ga-
men to de des pe sas, atra vés de do cu men tos que pos -
sui, os qua is en tre ga rá ao Ju í zo; que es tes do cu men-
tos são re la ções de par te dos for ne ce do res das re fe ri-
das cam pa nhas ele i to ra is que fo ram pa gas pela Con -
fi an ça Fac to ring; que quan to aos de pu ta dos es ta du a-
is can di da tos, o in ter ro gan do en tre ga va-lhes os che -
ques ou di nhe i ro, por or dem dos de pu ta dos es ta du a is
José Riva e Hum ber to Bo sa i po, não sa ben do, no en -
tan to, se os va lo res em ques tão fo ram ou não uti li za-
dos para o pa ga men to de cam pa nhas ele i to ra is; que
dos de pu ta dos es ta du a is, pode di zer que, o de pu ta do
Eli e ne Lima, o ex-de pu ta do Nico Ba ra cat, Den ti nho,
Si val Bar bo sa, Pe dro Sa té li te, José Car los de Fre i tas,
Jo a quim Su ce na, Hum ber to Bo sa i po, José Riva, Car-
los Bri to, Be ne di to Pin to, Ro mu al do Jú ni or, Ema nu el
Pi nhe i ro; que as des pe sas des ses de pu ta dos fo ram
efe ti va men te pa gas pela Con fi an ça Fac to ring, a par tir
de lis ta for ne ci da pela Assem bléia Le gis la ti va; que os
che ques da dos em ga ran tia des sas ope ra ções, emi ti-
dos pela Assem bléia Le gis la ti va fo ram des con ta dos
nas con tas da Con fi an ça Fac to ring; que a ope ra ção
de em prés ti mo para o Pre fe i to de Tan ga rá da Ser ra
Ja i me Mu ra ro se deu por que este pre ci sa va de di nhe-
i ro para a sua cam pa nha ele i to ral; que o va lor da ope -
ra ção foi de apro xi ma da men te R$ 150.000,00, sen do
tam bém dado um che que em ga ran tia, jun to a Real
Fac to ring de Tan ga rá da Ser ra; que par te des se dé bi-
to foi pago e ou tra não; que a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
João Pes soa não re a li zou di re ta men te ope ra ção de
em prés ti mo com a Con fi an ça Fac to ring; que o va lor
de R$ 5.440.493,52, re fe re-se a ope ra ções re a li za-
das pela em pre sa Lage Enge nha ria, com a Con fi an ça
Fac to ring; que os cré di tos re fe ri am-se a fa tu ras que a
Cons tru to ra pos su ía jun to a Pre fe i tu ra de João Pes-
soa em ra zão da re a li za ção de obras de sa ne a men to
na que la ci da de; que a Con fi an ça Fac to ring com prou
tais cré di tos e re ce bia di re ta men te em suas con tas os 
va lo res da fa tu ra; que o va lor de R$ 1.723.600,00 que
fora de po si ta do na con ta da Con fi an ça Fac to ring pelo
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De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas de Mato
Gros so-DVOP, re fe re-se a pa ga men tos de cam pa-
nhas do ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra; que a Con -
fi an ça Fac to ring pa gou dé bi tos de for ne ce do res de
cam pa nha; que esse acer to fora fe i to pelo in ter ro gan-
do com os co or de na do res da cam pa nha de Dan te de
Oli ve i ra, os Srs. Car los Ava lo ne e José Car los No vel li;
que o nome da Assem bléia não foi en vol vi do nes te
acer to; que o re fe ri do dé bi to foi todo pago com che -
ques do DVOP; que fo ram re a li za das ope ra ções pe -
que nas de tro cas de che ques en vol ven do o Con se-
lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta do de Mato Gros -
so, Ubi ra tan Spi nel li; que o in ter ro gan do to mou co-
nhe ci men to, atra vés de ter ce i ros, de que o Pro cu ra-
dor Re gi o nal da Re pú bli ca, Ro ber to Ca val can ti é ad -
vo ga do da em pre sa Elma Enge nha ria e não re ce bia
di nhe i ro da Con fi an ça Fac to ring; que os va lo res ex-
pres si vos das ope ra ções en tre a Con fi an ça Fac to ring
e Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Mato Gros so
di zi am res pe i to à pa ga men to de em prés ti mos re a li za-
dos por aque la ins ti tu i ção e ain da as des pe sas com
for ne ce do res, as ses so res e des pe sas de cam pa nha
dos de pu ta dos; que em re la ção aos de pu ta dos es ta-
du a is, os che ques eram no mi na is aos pró pri os ou à
as ses so res, tais como: o as ses sor do de pu ta do Hum -
ber to Bo sa i po, Ju ra ci de Bri to, o as ses sor do de pu ta-
do Riva, Cris ti a no Qu i ri lo Vol pa to; que às ve zes os
che ques sa i am em nome des ses as ses so res; que
não sabe pre ci sar se os va lo res re ce bi dos em nome
do de pu ta do Riva pelo seu as ses sor Cris ti a no Qu i ri lo
Vol pa to, no va lor de R$ 1.324.659,53, con for me con ti-
do no re la tó rio for ne ci do pelo Ban co Cen tral; que
pode di zer, no en tan to, que os va lo res eram ex pres si-
vos; que fo ram re a li za das vá ri os pa ga men tos ao as -
ses sor do de pu ta do Hum ber to Bo sa i po, Ju ra ci de Bri -
to; que é pro vá vel que Ju ra ci de Bri to te nha re ce bi do
os R$ 250.000,00 que cons tam do re la tó rio do ban co
cen tral à fls. 1.326; que não se re cor da do pa ga men to
à Jú lio José de Cam pos no va lor de R$ 58.500,00
cons tan te do re la tó rio do Ban co Cen tral; que o va lor
cons tan te de fl. 1.326 cons tan te des ses au tos no va -
lor R$ 103.765,91, fora pago ao ex de pu ta do fe de ral
Lino Ros si em ra zão do acor do para pa ga men to da
cam pa nha do ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra; que
os va lo res de R$ 100.000,00, R$ 85.000,00 e R$
75.000,00, lan ça dos à fl. 1.325 do re la tó rio do Ban co
Cen tral, fo ram pa gos ao de pu ta do José Riva à tí tu lo
de em prés ti mo pes so al; que o re fe ri do em prés ti mo foi 
pago; que o Gru po Ga ze ta de Co mu ni ca ção re ce beu
o va lor de R$ 1.371.250,00 à tí tu lo de em prés ti mo da
Con fi an ça Fac to ring; que des te mon tan te, há ain da
uma par ce la em aber to; que a quan tia de R$

50.000,00 con ti da à fl. 1.323 foi paga ao ex-de pu ta do
Gil mar Fa bris à tí tu lo de em prés ti mo pes so al; que os
R$ 50.000 con ti dos à fl. 1.321 e que se re fe rem ao
ex-de pu ta do Ema nu el Pi nhe i ro fo ram pa gos den tro
das ope ra ções re a li za das pela Assem bléia Le gis la ti-
va do Esta do de Mato Gros so; que o Diá rio de Cu i a bá
era cre dor da Assem bléia e tro cou as fa tu ras com a
Con fi an ça Fac to ring, re sul tan do nos va lo res lan ça dos
à fl. 1.320 do re la tó rio do Ban co Cen tral, no va lor de
R$ 162.359,42 e R$ 184.774,30; que os R$ 57.600,00 
re ce bi dos pelo de pu ta do Dil ceu Dall’Bosco que se
en con tra re gis tra do à fl. 1.320 do re la tó rio do Ban co
Cen tral, fo ram pa gos pela Con fi an ça Fac to ring den tro
do acer to com Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de
Mato Gros so; que o va lor de R$ 92.000,00 lan ça do à
fl. 1.318 do re la tó rio BACEN fora pago ao Sr. Car los
Aval lo ne Jú ni or à tí tu lo do pa ga men to de cam pa nha
do ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra; que os va lo res
de R$ 1.088.581,00 e R$ 948.277,22 cons tan te da fl.
1.316 do re la tó rio BACEN fo ram re ce bi dos em pre sa
AMPER Cons tru ções Elé tri cas Ltda, à tí tu lo de com -
pra de fa tu ras pela Con fi an ça Fac to ring; que o va lor
de R$ 60.000,00 lan ça do à fl. 1321 do re la tó rio
BACEN fora re ce bi do pelo de pu ta do Eli e ne de Lima
den tro do acer to com a Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do de Mato Gros so; que o pa ga men to fe i to pela
Con fi an ça Fac to ring, no va lor R$ 240.000,00 ao Sr.
Hi lá rio Mo zer Neto tem por fun da men to em prés ti mos
pes so a is; que a quan tia de R$ 225.000,00 re ce bi da
pelo de pu ta do Hum ber to Bo sa i po, que se en con tra
do cu men ta da à fl.1.323 do re la tó rio BACEN, pode ter 
sido em ra zão de em prés ti mo pes so al ou den tro do
acer to com a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de
Mato Gros so; que a Srª Ja ne te Riva re ce beu a quan -
tia de R$ 77.164,14 à tí tu lo de em prés ti mo pes so al re -
a li za do pelo de pu ta do Riva, já que a mes ma nun ca
com pa re ceu à sede da Con fi an ça Fac to ring; que o va -
lor de R$ 50.000,00 lan ça do à fl. 1.329 fora pago para
o de pu ta do Pe dro Sa té li te, den tro do acer to com a
Assem bléia Le gis la ti va; que o va lor de R$ 50.000,00
lan ça do à fl. 1.330 do re la tó rio BACEN fora de pu ta do
fe de ral Ri car te de Fre i tas à tí tu lo de em prés ti mo pes -
so al; que a quan tia R$ 240.000,00 lan ça do à fl. 1231
fora re ce bi da por Ci mar Fre i tas de Me de i ros à tí tu lo
de em prés ti mo pes so al; que por al gu mas ve zes o in -
ter ro gan do re u niu-se com os Srs. Car los Ava lo ne Jú -
ni or e José Car los No ve li, na sede da Con fi an ça Fac -
to ring, para tra tar de em prés ti mos para a cam pa nha
do ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra; que às ve zes o
Réu João Arcan jo Ri be i ro par ti ci pa va das re u niões;
que o in ter ro gan do foi pro cu ra do pe los de pu ta dos
José Riva e Ro mu al do Jú ni or que lhes re la ta ram os
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pro ble mas fi nan ce i ros en fren ta dos pela Assem bléia
Le gis la ti va; que fora fe i ta uma pri me i ra re u nião, onde
es ti ve ram o in ter ro gan do, o Réu João Arcan jo Ri be i-
ro, José Riva e Ro mu al do Jú ni or; que re la ta dos os
pro ble mas fi nan ce i ros e eles ten do con di ções de cré -
di to pela Con fi an ça Fac to ring, fora fe i to o acer to, sen -
do da dos os che ques da Assem bléia Le gis la ti va
como ga ran tia das 22 par ce las de R$ 687.000,00; que 
os em prés ti mos se guin tes, já fo ram tra ta dos en tre o
in ter ro gan do e os de pu ta dos es ta du a is José Riva e
Hum ber to Bo sa i po; que é di fí cil se pa rar den tre os re -
cur sos nas ope ra ções que en vol ve ram a Assem bléia
Le gis la ti va de Mato Gros so, qual foi o mon tan te des ti-
na do à cam pa nha do de pu ta do José Riva; que não
sabe di zer se Arcan jo ou a Con fi an ça Fac to ring pa-
gou aviões para can di da tos; que quan to aos em prés-
ti mos ob ti dos pela Con fi an ça Fac to ring no Uru guai, o
in ter ro gan do ape nas re ce bia os cré di tos já for ma li za-
dos jun to ao Ban co do Bra sil e re gis tra dos no Ban co
cen tral; que nes te ato en tre ga ao Ju í zo uma ope ra ção
no va lor de US$ 1.189.984,00, re a li za da em nome da
Con fi an ça Fac to ring, do cu men to este que se jun ta
aos au tos; que os em prés ti mos no Uru guai eram ob ti-
dos pe los Réus João Arcan jo Ri be i ro, com a as ses so-
ria do Acu sa do Luiz Alber to Don do Gon çal ves; que os 
cré di tos dos re fe ri dos em prés ti mos eram sem pre re -
ce bi dos em nome da Con fi an ça Fac to ring; que o dono 
efe ti vo da em pre sa Lymam S/A era o Réu João
Arcan jo Ri be i ro; que a em pre sa Avey ron S/A era de
pro pri e da de de João Arcan jo Ri be i ro e ti nha sede no
Uru guai; que não sabe di zer quem eram os di re to res
da re fe ri da em pre sa; que teve co nhe ci men to de uma
es cri tu ra de com pra e ven da de um imó vel em São
Pa u lo, que fora dado em ga ran tia de uma ope ra ção, o
qual por de ter mi na ção do Réu João Arcan jo Ri be i ro
fora re gis tra do em nome da em pre sa Avey ron S/A;
que nada sabe so bre um em prés ti mo de US$
4.000.000,00, con tra í do no Uru guai pela em pre sa
Avey ron e o Acu sa do João Arcan jo Ri be i ro; que nada
sabe so bre o pa ga men to de em prés ti mos fe i tos por
Arcan jo à Avey ron S/A, nos va lo res de R$ 644.000,00
em 10/10/1995, R$ 650.000,00 em 25/10/1995 e US$ 
1.200.000,00 no dia 08/11/1995; que o in ter ro gan do
não sabe pre ci sar os va lo res e a data dos em prés ti-
mos ob ti dos no Uru guai, mas pode di zer que os cré di-
tos fo ram re ce bi dos jun to ao Ban co do Bra sil, da mes -
ma for ma em que fora re la ta da a ope ra ção, cu jos do -
cu men tos en tre gou nes ta au diên cia; que o in ter ro-
gan do não era co mu ni ca do pelo Acu sa do João
Arcan jo Ri be i ro so bre os em prés ti mos que ob ti nha no 
ex te ri or, pois sem pre re ce bia os cré di tos já for ma li za-
dos jun to ao Ban co do Bra sil; que al guns dos re fe ri-

dos em prés ti mos fo ram pa gos pela Con fi an ça Fac to-
ring via Ban co do Bra sil; que não sabe di zer se fo ram
to dos; que os res pon sá ve is pe los em prés ti mos no
Uru guai eram ex clu si va men te os Réus João Arcan jo
Ri be i ro e Luiz Alber to Don do Gon çal ves; que o Acu -
sa do João Arcan jo não di zia ao in ter ro gan do as for -
mas e os me i os como ob ti nha os em prés ti mos no
Uru guai; que não tem co nhe ci men to de que a Con fi-
an ça Fac to ring te nha re me ti do va lo res para o ex te ri or,
além da que les já nar ra dos e que fo ram fe i tos via Ban -
co do Bra sil; que o in ter ro gan do pou co sabe dos em -
prés ti mos ob ti dos no ex te ri or, por exer cer ape nas a
ge rên cia ope ra ci o nal da fac to ring de João Arcan jo;
que o Ron don Pla za Shop ping Ltda, tem como só ci os
o Acu sa do João Arcan jo Ri be i ro, um em pre sá rio de
Lon dri na/PR, Sr. Fá bio de Tal, e o Sr. Au reo de Tal, de
Ron do nó po lis; que João Arcan jo ter mi nou a cons tru-
ção do Shop ping após esta per ma ne cer pa ra da por
al guns anos, ra zão pela qual de têm um ma i or per cen-
tu al das co tas do em pre en di men to; que não tem co -
nhe ci men to do em prés ti mo de R$ 10.000.000,00 ob -
ti do pelo Ron don Pla za Shop ping jun to ao Com mer ci-
al & Fi nan ci al Bank Ltda; que ja ma is ou viu fa lar de
em pre sa Lyder pril S/A; que não co nhe ce o uru gua io
cha ma do Ber nar do Bomz te in; que o ex-go ver na dor
Dan te de Oli ve i ra não se fez pre sen te as re u niões de
que par ti ci pa ram o in ter ro gan do e os Sra. Car los Ava -
lo ne Jú ni or e José Car los No ve li; que o Réu João
Arcan jo Ri be i ro ti nha co nhe ci men to des sas tra ta ti vas
que fo ram fe i tas pelo in ter ro gan do; que nun ca sou be
da exis tên cia de con tas na Su í ça em nome dos Acu -
sa dos João Arcan jo Ri be i ro e Luiz Alber to Don do
Gon çal ves; que as ope ra ções en vol ven do a pre fe i tu ra
de Nova Ca naã no va lor de R$180.000,00 que se en -
con tra do cu men ta do à fls. 1314 do re la tó rio BACEN,
fo ram re a li za das à tí tu lo de em prés ti mo; já a ope ra-
ção com a pre fe i tu ra de Alta Flo res ta no va lor de
R$158.000,00 re fe re-se à com pra de fa tu ras pela
Con fi an ça Fac to ring de em pre sa cre do ra da pre fe i tu-
ra em ques tão; que a Con fi an ça Fac to ring re a li za va
pou quís si mas ope ra ções com pre fe i tu ras; que não
tem co nhe ci men to de que o ex-se cre tá rio de se gu-
ran ça pú bli ca no es ta do, Hi lá rio Mo zer, fos se só cio
em al gum em pre en di men to do réu João Arcan jo Ri -
be i ro, mas pode di zer que o re fe ri do se cre tá rio es te ve
al gu mas ve zes na sede da Con fi an ça Fac to ring; em
al gu mas de las, tra tou com o in ter ro gan do quan to à
con ces são de em prés ti mos, os qua is fo ram pa gos re -
gu lar men te; que em ou tras opor tu ni da des, es te ve na
Con fi an ça Fac to ring con ver san do com o acu sa do
João Arcan jo Ri be i ro, em bo ra o in ter ro gan do não sa i-
ba o con te ú do des sas con ver sas; que o de pu ta do es -
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ta du al Dil ceu Dal’Bosco ob te ve um em prés ti mo pes -
so al no pe río do de pré-cam pa nha jun to à One Fac to-
ring, de Si nop, que tam bém per ten ce ao réu João
Arcan jo; que em mar ço/20002, o in ter ro gan do se des -
vin cu lou da Con fi an ça Fac to ring, pas san do en tão a
ge ren ci ar a Vip Fac to ring; que dita em pre sa era con -
tro la da pela em pre sa Uni das Fo men to Mer can til, de
pro pri e da de de João Arcan jo Ri be i ro; que a Uni das
Fo men to de ti nha 99% das co tas da Vip Fac to ring de
Cu i a bá, 99% da One Fac to ring de Si nop , 99% da
Ron don Fac to ring de Ron do nó po lis e 99% da Tan ga-
rá Fac to ring; que 1% res tan te das ações das re fe ri das
fac to rings fo ram es cri tu ra das em nome de João
Arcan jo Ri be i ro; que a Con fi an ça Fac to ring pas sou a
ser ge ren ci a do pelo Sr. Nor ton Mo li na, ten do como
ge ren te ad mi nis tra ti vo o réu Davi Ber tol di; que a Con -
fi an ça Fac to ring de i xou de fa zer ope ra ções de em-
prés ti mo; que o in ter ro gan do era con sul ta do por Nor-
ton e Davi so bre ope ra ções re a li za das ain da quan do
ocu pa va a ge rên cia da Con fi an ça Fac to ring que per -
ma ne ceu sen do de pro pri e da de de João Arcan jo; que 
não se re cor da de pa ga men tos fe i tos pela Con fi an ça
Fac to ring à co ro néis da po lí cia mi li tar; que, no en tan-
to, o sar gen to Je sus re a li zou em prés ti mos na Con fi-
an ça Fac to ring, cu jos va lo res não se re cor da; que o
sar gen to Je sus pa gou os em prés ti mos; que o in ter ro-
gan do fu giu por uma ques tão de bom sen so, pois ha -
via men ti do par ci al men te nos de po i men tos pres ta dos
ao GAECO e à Po lí cia Fe de ral e ha via no tí cia de que
o in qué ri to po li ci al se ria con clu í do em quin ze dias;
que an tes des se pra zo vi a jou de car ro, pas san do por
vá ri os es ta dos e fi can do em ho téis; que es te ve em
San ta Ca ta ri na, São Pa u lo e Mato Gros so do Sul; que
não teve o au xí lio de nin guém em sua fuga; que o in -
ter ro gan do tem medo de mor rer em ra zão da re ve la-
ção das ope ra ções re a li za das pe las au to ri da des do
es ta do, as qua is nun ca an tes ha vi am sido ex pos tas
com tan ta cla re za; que não tem co nhe ci men to de
mor tes atri bu í das à or ga ni za ção de João Arcan jo Ri -
be i ro; que não re ce beu ame a ças; que não sabe di zer
se o acu sa do João Arcan jo Ri be i ro fi cou sa ben do da
de cre ta ção de sua pri são; que fo ram pa gos di nhe i ro
em es pé cie re fe ren tes às ope ra ções de cam pa nha do 
ex-go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, sen do as quan ti as
en tre gues aos Srs. Car los Ava lo ne e José Car los No -
vel li; que em al gu mas ope ra ções da Assem bléia Le -
gis la ti va, os va lo res fo ram en tre gues em di nhe i ro; que 
sabe di zer que a re la ção en tre o Acu sa do João
Arcan jo e Ala ir Fer nan do das Ne ves é de ami za de e
de com pa drio; que o in ter ro gan do sabe da exis tên cia
do ho tel do Acu sa do João Arcan jo na Fló ri da, em bo ra
não sa i ba pre ci sar a ori gem dos re cur sos; que Arcan -

jo pos sui um se cre tá rio que cu i da de seus in te res ses
na que le país, de nome Luiz Trin da de; que sabe ain da
que um em pre sá rio de São Pa u lo, de so bre no me
Zan che ti, é só cio de um do ho tel nos Esta dos Uni dos;
que não sabe o per cen tu al de co tas do em pre en di-
men to que per ten ce ao em pre sá rio Zan che ti; que a
em pre sa Ita ti a ia Grãos ti nha como só cio o Sr. Luiz de
Tal; que a Con fi an ça Fac to ring fez vá ri os em prés ti-
mos à Ita ti a ia Grãos, para com pra e ven da de grãos;
que re fe ri dos em prés ti mos fo ram pa gos; que a sede
da em pre sa Ita ti a ia era em uma an ti ga casa do Acu -
sa do João Arcan jo; que con ver sou al gu mas ve zes
com o Sr. Luiz, para tra tar das ope ra ções re a li za das
pela Ita ti a ia Grãos; que as ope ra ções en vol ven do fri -
go rí fi cos no Esta do ti nha por base fa tu ras; que po dem
ter exis tin do ope ra ções de em prés ti mos, em pou ca
es ca la; que o dono da em pre sa De li ci us Fish é o Sr.
João Pe dro Gas par; que Arcan jo cria os pe i xes e os
ven de para a De li ci us Fish; que o va lor de R$
69.000.537.028,00 cons tan te do re la tó rio BACEN, re -
fe rem-se à de pó si tos fe i tos pela pró pria Con fi an ça
Fac to ring em suas con tas ban cá ri as. Expli ca-se, a
Con fi an ça Fac to ring pos su ía con tas no BCN, Bra des-
co e Ban co do Bra sil; que en tão al guns che ques de
um ban co eram de po si ta dos em con tas de ou tros
ban cos; que o in ter ro gan do não ti nha co nhe ci men to
do pa tri mô nio a des co ber to de apro xi ma da men te R$
500.000.000,00 da Con fi an ça Fac to ring, pois não ge -
ren ci a va a con ta bi li da de da em pre sa, fun ção esta que
era re ser va da ao Acu sa do Luiz Alber to Don do Gon -
çal ves; que era o in ter ro gan do quem as si na va os che -
ques da Con fi an ça Fac to ring me di an te pro cu ra ção
que lhe fora pas sa da pelo Acu sa do João Arcan jo Ri -
be i ro; que quan to as em pre sas do in te ri or do Esta do,
as pro cu ra ções fo ram ou tor ga das di re ta men te por
João Arcan jo aos ge ren tes da que las; que não sabe
di zer se o Acu sa do Edson Mar ques de Fre i tas re ce bia
os R$ 900,00 em di nhe i ro ou che que; que não sabe
di zer se o Acu sa do Arcan jo pa gou a re vis ta ISTOÉ
para não pu bli car a ma té ria in ti tu la da “O Arcan jo de
Dan te”; que a de cla ra ção de ren di men tos do in ter ro-
gan do era fe i ta pela Di e go Con ta bi li da de; que o in ter-
ro gan do re ce beu ori en ta ções ju rí di cas dos ad vo ga-
dos do Acu sa do Arcan jo para que aguar das se um
tem po an tes de se apre sen tar, já que po de ria ser
aper ta do para fa lar al gu mas co i sas que po de ri am
com pli car os de ma is Réus; que nun ca foi pro ces sa do
cri mi nal men te an tes des tes fa tos; que tem ad vo ga do
cons ti tu í do na pes soa do Adv. Dr. REALINO DA
ROCHA BASTOS - OAB/MT 5.713, pre sen te a este
ato fica in ti ma do do ter mo da au diên cia re a li za da na
data de 20/06/2003. Ano te-se a re pre sen ta ção do
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Acu sa do, ex clu in do-se dos re gis tros ou tros ca u sí di-
cos que es tão pa tro ci nan do a sua de fe sa. Nada mais
ha ven do, de ter mi nou o MM. Juiz que fos se la vra do o
pre sen te ter mo, que lido e acha do con for me, vai as si-
na do por to dos, in clu si ve por mim, , La u ra Mo ra es de
Pa u la, que o di gi tei.

Ju li er Se bas tião da Sil va, Juiz Fe de ral – José
Pe dro Ta ques , Pro cu ra dor da Re pú bli ca  – João Gil -
ber to Gon çal ves Fi lho , Pro cu ra dor da Re pú bli ca  –
Da ni el de Re sen de Sal ga do , Pro cu ra dor da Re pú-
bli ca – Nil son Ro ber to Te i xe i ra Re a li no da Ro cha
Bas tos, OAB/MT 5.713 Advo ga do de De fe sa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, o seu pe di do de trans cri ção
será aten di do nos ter mos do §2º do art. 210 do Re-
gi men to Inter no, que tra ta do li mi te de pá gi nas a se -
rem pu bli ca das.

Con ti nu an do a lis ta de ora do res ins cri tos, tem a
pa la vra o Se na dor Sibá Ma cha do, do Par ti do dos Tra -
ba lha do res do Acre. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. SIBÁ MACHADO (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, boa-tar de.

Ini ci al men te, eu gos ta ria de fa zer um pe que no
co men tá rio às pa la vras bri lhan tes do Se na dor Mão
San ta quan do se mos tra va aqui pre o cu pa do com a
ca pa ci da de de Je sus Cris to e a do Pre si den te Lula.
Sem pre que V. Exª ocu pa a tri bu na, de i xa-nos a gran -
de im pres são da sua vas ta in for ma ção e co nhe ci men-
to li te rá rio, mas quem nos dera, sim ples mor ta is, ti -
vés se mos a pos si bi li da de de ser mos igua is a Je sus
Cris to. Po rém, acre di to que a ca pa ci da de do Pre si-
den te Lula está vol ta da para as di fí ce is de ci sões de
qua is as pri me i ras, se gun das e ter ce i ras ações o Go -
ver no deve to mar na atu al si tu a ção do Bra sil.

Che gou-me a in for ma ção de que o Hos pi tal das
Clí ni cas de Te re si na foi ina u gu ra do em 1989. Po de re-
mos nos jun tar, nos dar as mãos para que o hos pi tal
en tre em ple no fun ci o na men to; po rém, não é uma
res pon sa bi li da de ime di a ta do Pre si den te Lula ou do
Go ver na dor do Pi a uí, Wel ling ton Dias.

Sr. Pre si den te, que ria mes mo fa lar a res pe i to da
vi si ta que fiz à ci da de de Be lém, na se ma na pas sa da,
dia 17. Esti ve ram lá re u ni dos a Mi nis tra Ma ri na Sil va e 
os Mi nis tros Ciro Go mes e Ja ques Wag ner, oca sião
em que se dis cu tiu o PPA (Pla no Plu ri a nu al), a pro gra-
ma ção de in ves ti men to de fi ni da pelo Go ver no Fe de-
ral. Ain da na que la oca sião foi re a li za do o se mi ná rio
Cer ti fi ca ção Flo res tal da Ama zô nia: Avan ços e Opor -
tu ni da des; hou ve ain da uma re u nião dos Go ver na do-
res da Re gião Nor te.

O se mi ná rio Cer ti fi ca ção Flo res tal na Ama zô nia
tra tou dos avan ços e opor tu ni da des para o se tor flo -
res tal da nos sa re gião. Foi or ga ni za do pelo Ima zom –
Insti tu to do Ho mem e do Meio Ambi en te da Ama zô-
nia, pela ONG Ami gos da Ter ra e pelo Insti tu to de Ma -
ne jo e Cer ti fi ca ção Flo res tal e Agrí co la. Par ti ci pa ram
do even to cer ca de 600 pes so as, en tre as qua is em -
pre sas do se tor flo res tal, ONGs, Par la men ta res, re-
pre sen tan tes de Go ver nos da Ama zô nia, o Mi nis tro
Ciro Go mes e a Mi nis tra Ma ri na Sil va.

O de ba te foi mu i to im por tan te por que apre sen-
tou nú me ros até en tão des co nhe ci dos por mim e trou -
xe – di ga mos as sim – ele men tos que me de i xa ram
mais con vic to de que pre ci sa mos ime di a ta men te
cons tru ir uma po lí ti ca flo res tal para o País, es pe ci al-
men te para as flo res tas da que la re gião.

Hoje o Bra sil pro duz 28 mi lhões de me tros cú bi-
cos de ma de i ra. Des se to tal, ape nas 500 mil me tros
cú bi cos são cer ti fi ca dos, o cor res pon den te a ape nas
2% des se mon tan te. O mer ca do flo res tal é es ti ma do
em 2.000 uni da des in dus tri a is, com uma re ce i ta pró -
xi ma a US$2,5 bi lhões ao ano. A pro du ção cer ti fi ca da
mo vi men ta hoje apro xi ma da men te 5% des se vo lu me,
ou cer ca de US$125 mi lhões.

A atu al de man da de ma de i ra cer ti fi ca da é de 3
mi lhões de me tros cú bi cos por ano; e o em pre sá rio
ma ra nhen se José Sha lom, um dos ma i o res pro du to-
res de por ta do Bra sil, com pra ma de i ra, o ce dro ara -
na, da Bo lí via por que não há ofer ta lo cal des ses pro -
du tos cer ti fi ca dos.

O se tor flo res tal atu al men te em pre ga cer ca de
500 mil pes so as na for ma di re ta e in di re ta. No Bra sil,
exis tem atu al men te ape nas cin co em pre sas e duas
co mu ni da des cer ti fi ca das.

Lem bra mos tam bém que al guns pas sos im por-
tan tes para essa nova po lí ti ca flo res tal co me çam a
ser da dos com uma de ci são da atu al di re to ria do Ban -
co da Ama zô nia. Ela re a li zou, pela pri me i ra vez na
his tó ria dos ban cos pú bli cos bra si le i ros, ope ra ção de
cré di to para ma ne jo flo res tal. Fico im pres si o na do ao
sa ber que para qual quer pes soa da re gião con se guir
li cen ci a men to e cré di to para cor te raso de flo res ta e
para qual quer ou tro tipo de ati vi da de eco nô mi ca o
aten di men to é pra ti ca men te ime di a to. So men te ago ra
a di re to ria do ban co mos tra sen si bi li da de ao en ten der
que o se tor flo res tal pre ci sa ser ime di a ta men te ace i to
den tro de seus pro gra mas.

O Ban co da Ama zô nia li be rou R$2 mi lhões para
a em pre sa Ju ruá Flo res tal Ltda, do Esta do do Pará. O
es to que de di nhe i ro do Ban co da Ama zô nia é da or -
dem de R$1,1 bi lhão para to dos os ti pos de in ves ti-
men tos, para to dos os se to res que o pro cu ra rem.
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Con tu do, a par tir des ses se mi ná ri os, de pre en de-se
que es ses re cur sos do Ban co da Ama zô nia se rão
des ti na dos pri o ri ta ri a men te para o ma ne jo flo res tal.

Ou tro pas so im por tan te é que o Go ver no do
Esta do do Ama zo nas, Sr. Pre si den te, do Go ver na dor
Edu ar do Bra ga, cri ou um pro gra ma cha ma do de
Zona Fran ca Ver de. Tal pro gra ma, um in cen ti vo do
Go ver no do Esta do, des ti na-se às co mu ni da des mais
iso la das do Ama zo nas e per mi te o uso de re cur sos
pú bli cos para o de sen vol vi men to de ati vi da des flo res-
ta is, acom pa nha das ime di a ta men te tam bém dos ser -
vi ços so ci a is do Go ver no.

Tam bém já se vê no Esta do do Acre ma ni fes ta-
ção nes se sen ti do, quan do o mo vi men to so ci al le van-
tou pro pos ta ao Go ver no lo cal para a im plan ta ção da
cha ma da Zona Fran ca Flo res tal, no Acre. Mu i tos se
têm de bru ça do so bre a pre o cu pa ção de uma zona
fran ca, ten do em vis ta os pro ble mas ge ra dos pela
Zona Fran ca de Ma na us, que tem no seu ar ca bou ço o 
in cen ti vo a em pre sas do se tor ele tro e le trô ni co.

O que cer ta men te as pes so as par ti dá ri as da
idéia de uma Zona Fran ca Flo res tal que rem é que se
apre sen tem po lí ti cas, leis e con di ções bá si cas para
que qual quer em pre sa pos sa se ins ta lar na nos sa re -
gião para a pro du ção flo res tal ma ne ja da e cer ti fi ca da.

Ou tro pas so mu i to im por tan te para a ci ta da po lí-
ti ca flo res tal foi o ter mo de com pro mis so as si na do en -
tre o Mi nis tro Mi guel Ros set to e a Mi nis tra Ma ri na Sil -
va, para im plan ta ção dos as sen ta men tos flo res ta is,
os qua is já men ci o nei an te ri or men te.

Esse foi um dos even tos em Be lém, ao mes mo
tem po em que ocor ria a re u nião dos Go ver na do res,
da qual par ti ci pa ram tam bém os dois Mi nis tros e cujo
pri me i ro tema tra ta do e acor da do foi so bre a si tu a ção
da Su dam. A pre o cu pa ção era se de ve ria per ma ne cer
o nome Su dam ou ADA. Os Go ver na do res, por una ni-
mi da de, jul ga ram im por tan te a ma nu ten ção do nome
Su dam, ten do a com pre en são de que as ma ze las que 
ocor rem na que la ins ti tu i ção são pro ble mas de pes so-
as, e não da ins ti tu i ção, mas bas ta que pes so as sé ri-
as ad mi nis trem qual quer ins ti tu i ção para que siga o
rumo que to dos nós que re mos. Logo, os Go ver na do-
res fo ram unâ ni mes quan to à ma nu ten ção do nome
Su dam.

O se gun do tema abor da do foi so bre o pra zo. O
pro ces so de re cons tru ção da Su dam es ta va atra sa do
em re la ção ao da Su de ne. O Mi nis tro Ciro Go mes
acor dou com os Go ver na do res que os pra zos se rão
os mes mos. Ou seja, no mo men to da cri a ção da Su -
de ne, que já deu pas sos ma i o res, será tam bém cri a-
da a Su dam. A nova Su dam será, en tão, a gran de ar ti-
cu la do ra do de sen vol vi men to da re gião ama zô ni ca.

Até hoje, dia 23 de ju nho, os Go ver na do res fi ca-
ram de en vi ar con tri bu i ções para o Mi nis tro Ciro Go -
mes e a Mi nis tra Ma ri na Sil va a res pe i to da cri a ção da 
nova Su dam. Qu al quer Go ver na dor que qui ses se fa -
zer su ges tões te ria o re fe ri do pra zo para fazê-lo. E,
até o dia 18 de ju lho, cada Go ver na dor de ve rá de ba-
ter, jun ta men te com sua co mu ni da de lo cal, com a so -
ci e da de ci vil de seus Esta dos, as ba ses apre sen ta-
das no do cu men to Ama zô nia Sus ten tá vel que vão
aju dar subs tan ci al men te na ela bo ra ção do PPA. O dia 
8 de agos to será o pra zo fi nal para a ela bo ra ção do
do cu men to a ser en tre gue ao Pre si den te Lula. 

Uma ter ce i ra ati vi da de que ocor reu em Be lém e
tam bém em Rio Bran co con tou com a pre sen ça do
Mi nis tro Ja ques Wag ner e do Se cre tá rio-Ge ral da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, o nos so ami go Luiz Dul ci,
e se pa u tou no re co lhi men to de pro pos tas da so ci e-
da de ci vil para ela bo ra ção do PPA. Tive a opor tu ni da-
de de ver o ple ná rio che io nos dois ca sos. Mu i tos par-
ti ci pa ram. Se não to das as en ti da des da so ci e da de ci -
vil, qua se to das par ti ci pa ram da re fe ri da ati vi da de.
Não pude per ma ne cer du ran te todo o tem po por que
es ta va par ti ci pan do dos de ma is even tos, mas fi quei
im pres si o na do de ver o quan to a so ci e da de está in te-
res sa da tan to em con tri bu ir quan to em dar o voto de
cre di bi li da de ao Pre si den te Lula, prin ci pal men te na
sua ação de des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va.Lem bro
que o PPA é apro xi ma da men te o que foi a ex pe riên cia
do modo pe tis ta de go ver nar em re la ção ao Orça men-
to par ti ci pa ti vo, cri a do ain da nas ad mi nis tra ções mu -
ni ci pa is pe tis tas da dé ca da de 80. Acre di to que tan to
no Orça men to par ti ci pa ti vo quan to no PPA a so ci e da-
de pode dar a sua opi nião em re la ção a que tipo de
Bra sil nós que re mos até o ano de 2007. As pro pos tas
ad vin das des ses even tos cer ta men te vão co lo car o
nos so País num rumo bem di fe ren te do das dé ca das
an te ri o res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para tra zer uma gran -
de pre o cu pa ção so bre a qual já fa lei aqui vá ri as ve -
zes. Re ce bi um con vi te da Uni ver si da de Fe de ral do
Rio de Ja ne i ro e tam bém da Uni ver si da de de Mo ni-
que, na Ale ma nha, onde ha ve rá um sim pó sio so bre
ener gia de bi o di e sel. Estou mu i to in te res sa do em
par ti ci par. É so bre esse as sun to que fa rei al guns co -
men tá ri os.

No mo men to em que es ta mos tra ba lhan do o
PPA, a des cen tra li za ção dos re cur sos fe de ra is e as
po lí ti cas de de sen vol vi men to re gi o nal, te mos de le var
em con ta essa ques tão. Fico im pres si o na do de ve ri fi-
car que, com toda a bi o di ver si da de da Ama zô nia e
com toda a sua ca pa ci da de de bi o mas sa, per de mos a 
opor tu ni da de de ser auto-su fi ci en tes em ener gia elé -
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tri ca e até ex por ta do res des sa ener gia a par tir da bi o-
mas sa. Além do mais, es ta mos per den do tam bém a
opor tu ni da de de fa zer com que os pe que nos pro du to-
res, aque las pes so as mais sim ples, os be ne fi ciá ri os
da re for ma agrá ria par ti ci pem des se pro ces so pro du-
zin do a base da ener gia, da for ça mo triz da eco no mia
do País.

So bre o Acre, eu gos ta ria de apro ve i tar a oca -
sião para fa zer um ape lo à Mi nis tra Dil ma Rous seff,
do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia. O Esta do do Pará
hoje, so zi nho, res pon de por 47% do PIB da Ama zô-
nia; o Esta do do Ama zo nas re pre sen ta 27%; o Esta do
de Ron dô nia re pre sen ta 15%, e o Esta do do Acre
con ti nua sen do um be ne fi ciá rio dos re cur sos do Te-
sou ro Fe de ral. Te mos a opor tu ni da de ím par de ser
um pro du tor de ener gia elé tri ca que não pre ci sa da in -
ter li ga ção do li nhão que está sen do pen sa do a par tir
das hi dro e lé tri cas de Sa mu el e do rio Ma de i ra, que
de ve rá ser cons tru í da nos pró xi mos anos para o
abas te ci men to da que la área da Ama zô nia. Sr. Pre si-
den te, po de re mos, tran qüi la men te, do tar aque las co -
mu ni da des iso la das – au tên ti cas pro du to ras de ener -
gia – com mais tec no lo gia tra zen do ga nho fi nan ce i ro
para os be ne fi ciá ri os da re for ma agrá ria.

Faço aqui uma com pa ra ção. O Esta do do Pará,
re pre sen ta do por V. Exª, tem as ja zi das de fer ro de
Ca ra jás, gran des po ten ci a is mi ne ra is, gran des po ten-
ci a is hi dráu li cos, gran de po ten ci al de ter ras agri cul tá-
ve is, ba ci as pes que i ras. O Acre não tem nada dis so; o 
Acre não tem pe tró leo, não tem mi né rio, os rios do
Acre são de nas cen tes, têm ca pa ci da de de for ça mo -
triz mu i to pe que na. E nós ain da te mos um solo cons ti-
tu í do de ter ra de alu vião, ou seja, um solo in con so li-
da do que não su por ta me ca ni za ção mais pe sa da.
Por tan to, a sa í da do Acre, a meu ver, como tam bém
de gran de par te da Ama zô nia, é a pro du ção flo res tal,
e, nes se caso, o bi o di e sel vem a ca lhar.

Qu e ro aqui con ce der um apar te ao ilus tre Se na-
dor Au gus to Bo te lho.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Eu gos ta-
ria de apro ve i tar a opor tu ni da de, já que o Sr. Pre si-
den te Luiz Otá vio e seis dos Se na do res pre sen tes
são da Ama zô nia, para tra zer uma pre o cu pa ção que
te nho vis to na im pren sa a res pe i to dos con tra tos de
ris co de ex plo ra ção flo res tal. De ve ría mos for mar uma
trin che i ra para que não ve nha a ocor rer aqui o que se
pas sou na Ma lá sia, onde gran des ma de i re i ras aca ba-
ram com as flo res tas. Pode ser que es te ja se pre pa-
ran do ago ra uma or ques tra ção para ten tar en trar com 
es ses con tra tos aqui, com a fi gu ra de eco ló gi cas, de
eco lo gis tas, de pro te ção, ofe re cen do mil co i sas para,
no fim, es go ta rem as nos sas re ser vas e nos de i xa rem

como de i xa ram a Ma lá sia. Já que es ta mos fa lan do
das flo res tas, que ro tra zer essa pre o cu pa ção aqui a
to dos nós da Ama zô nia. For ma rei essa trin che i ra, e
te nho cer te za de que os ou tros tam bém for ma rão a
sua para que isso não ocor ra, o que su fo ca ria nos sos
pe que nos ma de i re i ros, que so bre vi vem com suas di fi-
cul da des, com suas tec no lo gi as atra sa das. Den tro
des se pro gra ma de de sen vol vi men to da Ama zô nia,
eu gos ta ria tam bém de fa lar ao co le ga do Acre que
exis te o plan tio di re to, um tipo de agri cul tu ra de alta
tec no lo gia que não agri de mu i to o solo. O Acre tam -
bém pode se in se rir nes sa par te des de que te nha
área de cam po. Não pro du zi mos fer ro e ou tros mi né ri-
os como o Pará, mas te mos uma gran de ri que za: nos -
sa gen te, o povo acre a no; as sim como o povo ro ra i-
men se é a ma i or ri que za de Ro ra i ma.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Se -
na dor Au gus to Bo te lho, é tam bém mi nha a pre o cu pa-
ção de mons tra da por V. Exª: que gran des ma de i re i-
ras, nos mol des das que ex plo ra ram a re gião do Pará, 
da Indo né sia e de ou tras par tes da Ásia, ex plo rem
pre da to ri a men te a nos sa flo res ta. Isso é re al men te
mu i to pre o cu pan te. É exa ta men te con tra isso que es -
ta mos tra ba lhan do e a fa vor de que qual quer ex plo ra-
ção flo res tal obe de ça às re gras de ma ne jo e à le gis la-
ção bra si le i ra. Espe ro que to dos es te jam aten tos para 
essa ques tão.

To dos os se to res ma de i re i ros do Bra sil fo ram
con vo ca dos para tra tar de um gran de acor do no Se -
mi ná rio de Be lém. Dos 28 mi lhões de me tros cú bi cos
de pro du ção ma de i re i ra do Bra sil, ape nas 500 mil me -
tros cú bi cos são de ori gem cer ti fi ca da, ma ne ja da. Qu -
e re mos que to dos os 28 mi lhões, não pre ci sam acres -
cen tar nem um me tro cú bi co, se jam cer ti fi ca dos. Para
isso, é pre ci so que as gran des em pre sas de con su mo
e de in dus tri a li za ção exi jam que seus for ne ce do res
par ti ci pem des se tipo de pro gra ma.

Re i te ro ain da que pre ci sa mos fa zer o ma pe a-
men to da Ama zô nia e dis cu tir como im ple men tar a
eco no mia lo cal, ob ser van do a pro du ção. Cada Esta -
do tem seus pro du tos tí pi cos: o Pará, o Ama zo nas, o
Acre, Ron dô nia. Por tan to, pre ci sa mos le var esse pro -
gra ma de ma ne jo e cer ti fi ca ção flo res tal para a área
de co ber tu ra flo res tal atu al, que com qua se 30 mi-
lhões de me tros cú bi cos, irá ge rar, apro xi ma da men te
2 mi lhões de em pre gos di re tos, e o PIB fi ca rá em tor -
no de US$10 bi lhões so men te nes se se tor, que hoje
ope ra com cer ca de US$2,5 bi lhões de ma ne i ra não
cer ti fi ca da.

Esse se mi ná rio em Be lém cha mou a aten ção
para esse fato. Tan to para o Go ver no quan to para as
em pre sas e para a co mu ni da de lo cal, é um fi lão tal vez
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não igual ao do fer ro e ao do ouro, mas mu i to pró xi mo
e, pela sua du ra bi li da de, será, ao lon go dos tem pos,
mu i to ma i or do que qual quer ex plo ra ção mi ne ral.

Sr. Pre si den te, res sal to que se trans for mar mos
a bi o mas sa em ener gia elé tri ca, as co mu ni da des do
Esta do do Acre e de ou tras re giões da Ama zô nia, as -
sim como o pe que no pro du tor, po de rão par ti ci par do
pro ces so de de sen vol vi men to. Des sa for ma, tam bém
po de re mos en con trar uma sa í da eco nô mi ca para a
gran de pre o cu pa ção dos pe cu a ris tas lo ca is. A atu al
Lei nº 2.166 es ta be le ce que 80% das áre as des ti-
nam-se a re ser va le gal. Por tan to, esse é um gran de
ne gó cio para o pe cu a ris ta – seja o pe que no pro du tor
que tem até 70 hec ta res ou o gran de em pre sá rio que
che ga a ter mais de 100 mil hec ta res – que não sabe
o que fa zer hoje des sa área. Esta mos que ren do fa zer
esse pac to na Ama zô nia.

Para en cer rar, des ta co o pro gra ma de bi o di e-
sel, com tec no lo gia já com pro va da, que foi um dos
as sun tos dis cu ti dos pe los Pre si den tes Lula e Bush. É
pre ci so que a co o pe ra ção in ter na ci o nal tra ga para o
Bra sil a tec no lo gia de trans for ma ção de bi o mas sa,
que já foi nos sa.

Nes se pon to, o Esta do do Pi a uí saiu na fren te
por que tem um pro tó ti po de ge ra ção ins ta la do den tro
da uni ver si da de. Qu e ro pe dir ao Se na dor Mão San ta
a opor tu ni da de de co nhe cê-lo e a de le var para cada
Esta do da Ama zô nia uma des sas ex pe riên ci as. Pe di-
rei à Mi nis tra Dil ma Rous seff, na quin ta-fe i ra quan do
for con ver sar com S. Exª, que ime di a ta men te o Mi nis-
té rio das Mi nas e Ener gia es pa lhe essa ex pe riên cia
pe los Esta dos do Nor des te e da Ama zô nia, de for ma
que o pe que no, o mé dio e o gran de par ti ci pem des se
se tor im por tan te do nos so de sen vol vi men to.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Sibá Ma cha do, des de já, a Mesa as se gu ra a V. Exª
que o en vi a rá tan to ao Rio de Ja ne i ro como a Mu ni-
que, na Ale ma nha, para par ti ci par dos en con tros que, 
com cer te za, tra rão mu i tos fru tos para to dos nós no
Bra sil com re la ção à ener gia al ter na ti va, como é o
caso do gás.

Se na dor Pa u lo Paim, des cul pe-me. Mes mo sen -
do V. Exª o vice-Pre si den te des ta Casa, vou con ce der
a pa la vra pri me i ro ao Se na dor Ney Su as su na, que foi
mais rá pi do que V. Exª e con se guiu fa zer uma per mu-
ta com o Se na dor Pa u lo Octa vio.

Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um dado da re -

a li da de bra si le i ra ca paz de ti rar o sono de qual quer
um de nós, até dos mais oti mis tas em re la ção ao fu tu-
ro da Na ção. Pas mem, ca ros Co le gas, 24% dos jo-
vens bra si le i ros de 18 a 25 anos de ida de não acre di-
tam que a sua vida pos sa me lho rar. Qu an do fa la mos
nis so pa re ce pou ca co i sa, pa re ce que a im por tân cia é 
mí ni ma, mas não é, Sr. Pre si den te, pois na por ção jo -
vem de um país es tão os ho mens de ama nhã, o fu tu ro
qua dro de tra ba lha do res, os go ver nan tes, os lí de res,
os em pre en de do res. Como po de mos fi car tran qüi los
di an te do de sa len to dos nos sos jo vens pe ran te o fu tu-
ro?

Ora, quem não acre di ta que pode con se guir
uma vida me lhor fica pa ra li sa do, de sa ni ma do, des-
mo ti va do e nada fará para sair des se ma ras mo.

Sem pre de fen di a ne ces si da de de uma po lí ti ca
na ci o nal para a ju ven tu de bra si le i ra, uma po lí ti ca ar ti-
cu la da e am pla, com ações co or de na das nas es fe ras
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, con tan do com a par ce-
ria de em pre sas, sin di ca tos e en ti da des não-go ver na-
men ta is. Uma po lí ti ca que en glo be pro gra mas de
edu ca ção, cul tu ra, sa ú de, la zer, ren da, qua li fi ca ção
pro fis si o nal. Uma po lí ti ca que seja ca paz de evi tar a
en tra da de mi lhões de cri an ças e jo vens na de lin-
qüên cia, no sub mun do das dro gas e do cri me, não
ape nas como agen te, mas prin ci pal men te como ví ti-
mas da vi o lên cia.

Afi nal, a vi o lên cia está cen tra da no uni ver so ju -
ve nil. Está com pro va do em pes qui sas que hou ve um
cres ci men to ace le ra do, nos úl ti mos 10 anos, das mor-
tes por vi o lên cia na fa i xa dos 15 aos 24 anos de ida -
de.

Paro aqui para con tar uma tris te his tó ria. Ontem, 
fui a Te re só po lis e le vei um em pre ga do de mi nha
casa. V. Exªs pre ci sa vam ou vir o diá lo go dele co mi go.
Ele me di zia que, com o em pre go na mi nha casa,
man ti nha qua tro pes so as em Be zer ros, Per nam bu co.
Ape nas ele tra ba lha. Não há em pre go para o ir mão de 
14 anos, nem para a irmã de 17, ape sar de, oca si o-
nal men te, ela fa zer al gum bis ca te lim pan do a casa de
al guém. O pai é do en te, e a mãe cu i da dele. To dos vi -
vem do sa lá rio do ra paz:R$400,00. E ele dá gra ças a
Deus, pois tra ba lha va em Be zer ros numa fá bri ca de
sa pa tos, que foi as sal ta da. V. Exªs pres tem aten ção:
em Be zer ros, pe que na ci da de do in te ri or de Per nam-
bu co, uma fá bri ca foi as sal ta da! O dono da fá bri ca de -
ter mi nou que ele e o pri mo pas sas sem a dor mir na fá -
bri ca e lhes for ne ceu es pin gar das. Cer ta no i te, a fá -
bri ca foi as sal ta da no va men te. O pri mo le vou um tiro e 
mor reu. Então o dono re sol veu fe char a fá bri ca. Ele
per deu o em pre go e che gou a pas sar fome. Re sol veu
sair do Nor des te, de i xan do a fa mí lia.
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Ele não me con ta va sua his tó ria com re vol ta,
mas como se fos se algo nor mal, na tu ral. É como a po -
pu la ção bra si le i ra e os jo vens vêem hoje o Bra sil. É
na tu ral, é nor mal, anar qui zou. Não há mais je i to, não
há fu tu ro, não há es pe ran ça. Por essa ra zão, es tão to -
dos pa ra li sa dos, es pe ran do não se sabe o quê. Cabe
à nos sa ge ra ção, cabe a nós que es ta mos no co man-
do, mo di fi car a si tu a ção, mas fa la mos, fa la mos, fa la-
mos, e tudo con ti nua do mes mo je i to. É di fí cil ace i tar
que esse seja um diá lo go nor mal. É di fí cil cons ta tar-
mos que a vi o lên cia não é só con tra os que têm al gum
pa tri mô nio. Não! É tam bém con tra um in fe liz que tem
um em pre go, que faz meia dú zia de sa pa tos, numa ci -
da de do in te ri or de Per nam bu co. A vi o lên cia está ge -
ne ra li za da e a des cren ça tam bém. Te mos de lu tar
con tra isso. Não é pos sí vel que, nas ca pi ta is, a mé dia
de as sas si na tos nes sa fa i xa etá ria es te ja em tor no de
43%. Em São Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro, essa es ta tís-
ti ca sobe para 50%, ou seja, me ta de das mor tes de
jo vens é pro vo ca da por as sas si na to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
con cen tra a me ta de da po pu la ção jo vem da Amé ri ca
La ti na e 80% dos jo vens do Cone Sul. O Bra sil é o
quin to ma i or país do mun do com a ma i or por cen ta-
gem de jo vens em seu con tin gen te po pu la ci o nal. Com 
esse imen so po ten ci al, quan do de vía mos es tar, com
fé, cons tru in do um país, está ha ven do todo esse ma -
ras mo e esse de sa len to. E se não qua li fi car mos esse
con tin gen te, não se re mos mes mo um país do fu tu ro;
pelo con trá rio, se re mos um país sem fu tu ro.

O Bra sil pode im pri mir em seu pro je to de na ção
aque las que são as mar cas pró pri as da ju ven tu de: o
an se io pelo novo, o ím pe to pela mu dan ça, a co ra gem
para em pre en der e o des te mor de ou sar. Não é o que
fa ze mos. Ha via 400 mil pro ces sos na Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da co bran do de em pre sas que fo -
ram mul ta das. Em me nos de três anos, os pro ces sos
che ga ram a qua tro mi lhões. Isso sig ni fi ca 50 mil pro -
ces sos por mês en tre gues à Jus ti ça Fe de ral, que não
tem con di ções de co brar, por que já está che ia de pro -
ces sos, que le vam de 10 a 20 anos para se rem co bra-
dos. Te mos qua se um PIB para re ce ber. E to dos sa be-
mos – per gun te ao con tí nuo do Se na do – que não va -
mos re ce ber, por que as mul tas, as ta xas são gi gan-
tes cas. Sa be mos até que, quan to mais au men tam os
im pos tos, me nos se ar re ca da. Só quem não sabe dis -
so é o Go ver no, que sem pre co bra mais e cada vez
mais dos mes mos, que não po dem gri tar, os as sa la ri-
a dos, por que o des con to já sai na fo lha de pa ga men-
to. O res tan te for ma esse con tin gen te de qua tro mi -
lhões de pro ces sos pa ra dos so men te na Pro cu ra do-
ria-Ge ral do Mi nis té rio da Fa zen da.

Se nos sos di ri gen tes ti ves sem tido mais cedo a
cla ri vi dên cia e o des cor ti no ne ces sá ri os para en ca rar
os jo vens como seg men to es tra té gi co do pró prio de -
sen vol vi men to na ci o nal, po de ría mos es tar, hoje, des -
fru tan do dos re sul ta dos de uma po lí ti ca para a ju ven-
tu de em fran co an da men to.

Infe liz men te, o Bra sil é um País de ba i xa ins ti tu-
ci o na li za ção e tra di ção no tra ta men to de as sun tos li -
ga dos à ju ven tu de, a des pe i to de sua di men são eco -
nô mi ca no pla no in ter na ci o nal, de sua re le vân cia re gi-
o nal e da gran de per cen ta gem de jo vens em seu con -
tin gen te po pu la ci o nal. Não te mos in ves ti do nes se
seg men to.

Infe liz men te – la men to ter de no va men te em pre-
gar esse tris te ad vér bio – o re tra to do Bra sil que os in -
di ca do res so ci a is in sis tem em nos exi bir não é dos
mais fa vo rá ve is.

A per sis ten te de te ri o ra ção da dis tri bu i ção de
ren da e o em po bre ci men to con tí nuo da po pu la ção
pres si o nam for te men te a si tu a ção de nos sas cri an-
ças, ado les cen tes e jo vens.

Apro xi ma da men te me ta de da nos sa po pu la ção
in fan to-ju ve nil vive em fa mí li as cuja ren da não ul tra-
pas sa meio sa lá rio mí ni mo. Enquan to isso, a te le vi são
mos tra to das as be le zas da so ci e da de de con su mo. E
aí vem a re vol ta. Não tem em pre go, a fa mí lia ga nha
meio sa lá rio mí ni mo, mas a te le vi são mos tra um mun -
do pa ra di sía co a que ele pre ci sa ter aces so. Não nos
sur pre en de, nes se con tex to, que cer ca de 17% da po -
pu la ção de 10 a 14 anos es te ja tra ba lhan do. Esses jo -
vens es tão tra ba lhan do, Sr. Pre si den te, quan do de ve-
ri am es tar na es co la, se qua li fi can do e se pre pa ran do
para uma vida me lhor.

Mas como po de ri am es tar nos ban cos es co la-
res, se suas fa mí li as so frem bru tal men te os efe i tos da 
mi sé ria? São fa mí li as que es tão na mar gem in fe ri or
da sa tis fa ção das ne ces si da des bá si cas para uma so -
bre vi vên cia dig na.

Com põem es sas cri an ças uma tris te clas se
obre i ra, que tra ba lham trans por tan do car vão, fa zen-
do ti jo lo, cor da, tra ba lhan do até na roça. E tra ba lham
ape nas para so bre vi ver no pre sen te, por que não es -
tão cons tru in do seu fu tu ro.

Se am pli ar mos o es tra to etá rio para a po pu la-
ção de 10 a 17 anos, ve re mos que cer ca de 7 mi lhões,
nes sa fa i xa etá ria, par ti ci pam da for ça de tra ba lho.
Po de ría mos pen sar que es sas cri an ças es tão na
zona ru ral, au xi li an do a fa mí lia em ati vi da des agrí co-
las, como ocor re em ou tros pa í ses.

Ledo en ga no, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res. Va mos en con trar 60% de las tra ba lhan do em
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ati vi da des não-agrí co las, des pro te gi dos e in de fe sos
num sis te ma la bo ral que lhes nega a de vi da pro te ção
so ci al. E, aí, de novo, nós não ou sa mos. Ao in vés de
fa ci li tar mos, nós cri a mos di fi cul da des na le gis la ção,
que ter mi na sen do con tra o pró prio jo vem.

Não se pen se que, ao al can ça rem a ma i o ri da de,
es ta rão em me lhor si tu a ção! O de sem pre go es ta rá
logo ali à fren te. Nem mes mo as so ci e da des mais de -
sen vol vi das do Pla ne ta es tão con se guin do fu gir des -
se cru el fla ge lo. No Bra sil, essa si tu a ção tem se agra -
va do.

A ver da de é que o fe nô me no da glo ba li za ção e
da aber tu ra de mer ca dos fra gi li zou o ser hu ma no num 
dos pon tos mais es sen ci a is de sua pers pec ti va de
vida: rou bou-lhe a es pe ran ça de vir a ter dias me lho-
res.

Ame a ça do de per der, a qual quer mo men to, seu
pos to de tra ba lho, ou já lan ça do à amar gu ra do de-
sem pre go, como pode o ser hu ma no so nhar com um
fu tu ro me lhor para si e para a sua fa mí lia? So nha
quem tem a bar ri ga che ia; so nha quem tem o mí ni mo
para vi ver. Quem está com fome não so nha, pen sa fi -
xa men te na co mi da, no dia-a-dia, no pra to de fe i jão. É
pre ci so que nós, que fa ze mos essa ge ra ção, to me-
mos me di das.

O au men to da ex clu são dos jo vens bra si le i ros,
di an te de um qua dro re sul tan te da gra ve cri se eco nô-
mi ca e so ci al en fren ta da pelo País nos anos 80 e no
iní cio da dé ca da de 90, de sem bo ca hoje no cres ci-
men to de com por ta men tos anti-so ci a is, como a de lin-
qüên cia, o trá fi co de en tor pe cen tes, a for ma ção de
gan gues e a pros ti tu i ção in fan til de me ni nas e me ni-
nos. Pas sem pe las es tra das nor des ti nas.É de dar dó.
Aqui na Ca pi tal, pas sem à no i te nas ime di a ções do
Ho tel Na ci o nal e ve jam quan tos me no res se pros ti tu-
in do, por que não têm aces so a uma vida me lhor. Não
há tam bém au to ri da des para co i bir o co mér cio. Pelo
con trá rio, o que ve mos é a au to ri da de fa zer de con ta
que não está ven do. Isso faz com que esse con tin gen-
te de jo vens, que é o fu tu ro, o Bra sil de ama nhã, es te-
ja nes sa amar gu ra e nes sa des cren ça.

Se não in ves tir mos com ur gên cia em pro gra mas
es pe cí fi cos para a po pu la ção de 15 a 24 anos, te re-
mos, a cur tís si mo pra zo, os pro ble mas re la ci o na dos
ao jo vens se agi gan tan do em pro por ções in su por tá-
ve is.

Mas nun ca é tar de para cu i dar mos do tema. É
por isso que vol to a fa lar des te as sun to nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há ho ras
em que fico de pri mi do e até, por que não di zer, in ve jo-
so, quan do vejo Ta i wan, hoje com 22 mi lhões de ha bi-

tan tes. Fu gin do da guer ra, de Mao Tse-Tung, esse
povo in va diu uma área que não ti nha qual quer ci vi li-
za ção e for mou um país que já ga nhou e apli cou na
Ásia US$900 bi lhões e tem no bol so, para apli car em
ou tros in ves ti men tos, US$120 bi lhões. Por que, em
cin qüen ta anos, eles con se gui ram for mar uma na ção
que afron ta até a Chi na, que res pe i ta o de sen vol vi-
men to de les? E por que nós, que já es ta mos com 500
anos, dez ve zes mais tem po, até hoje fa la mos – é um
bla bla blá -, mas as so lu ções não apa re cem?

Hoje, o Se na dor José Jor ge fa lou so bre a trans -
po si ção do rio São Fran cis co, mas des de o Impé rio se 
fala des sa trans po si ção, que nun ca veio. Fal ta von ta-
de po lí ti ca. So mos um País do de i xa para de po is e es -
ta mos apa gan do um in cên dio de on tem. Nun ca es ta-
mos pre o cu pa dos com o ama nhã, com o pla ne ja men-
to. Enquan to isso, per de mos.

Na se ma na, jan ta va com o Emba i xa dor da Su í-
ça, que me di zia os nú me ros do seu país. Dava-me
tris te za de ver que sete mi lhões de pes so as são ca -
pa zes de pro du zir e ter in ves ti men tos mu i to su pe ri o-
res que o nos so País, de 175 mi lhões. Será que eles
são su pe ri o res a nós? É cla ro que não. O que nos fal -
ta é a or ga ni za ção, a de ter mi na ção e a ver go nha, que 
não es ta mos ten do para fa zer com que as co i sas se -
jam cum pri das.

A nos sa ju ven tu de está lar ga da. Hoje, o que
mais exis te em toda qua dri lha são os ma ta do res de
de zes se is anos, que po dem vo tar, mas não po dem
ser pu ni dos. E ai de quem co lo car a mão ne les! Ime di-
a ta men te apa re ce al guém dos di re i tos ci vis di zen do
que em me nor de ida de não pode. Mas há de les – vi
na te le vi são um dia des ses e du vi do que al guém aqui
não te nha vis to – que já ma ta ram vin te pes so as. Ou -
tro di zia na te le vi são, Sr. Pre si den te: “Eu gos to de ma -
tar como gos to de co mer fe i jão, car ne e ar roz e, quan -
do sair da qui, te nho uma lis ta de dez para ma tar”.

E nós não to ma mos ati tu de. Pelo con trá rio, apa -
re cem nas re vis tas de cir cu la ção na ci o nal, às ve zes,
duas pá gi nas para um ban di do que já ma tou 100. Não 
da mos os exem plos de quem per se ve ra e tra ba lha.
Os exem plos mos tra dos são dos ban di dos, dos la-
drões, da que les que pelo cri me ti ve ram no to ri e da de.
Não con si go en ten der e só la men to.

É cla ro que não pre ci sa ría mos re in ven tar a
roda, co me çar do zero. Exis tem dis po si ções e re co-
men da ções de vá ri os do cu men tos de or ga nis mos in -
ter na ci o na is per ti nen tes ao as sun to.

Os Esta dos Uni dos se trans for ma ram em gran -
de na ção quan do le va ram a sé rio a edu ca ção. O Ja -
pão, que era uma na ção fe u dal, trans for mou-se em
po tên cia quan do le vou a sé rio o en si no. Mas, la men-
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ta vel men te, no nos so País é mu i to bla bla blá, mu i ta
con ver sa e pou ca ação. 

Lem bro, a pro pó si to, o Pro gra ma de Ação da
ONU para a Ju ven tu de até o Ano 2000 e Além, ex pos-
to na De cla ra ção de Lis boa so bre Po lí ti cas e Pro gra-
mas de Ju ven tu de de 1998, ou no Pla no de Ação de
Bra ga, dos qua is o Bra sil é sig na tá rio, fa lam so bre o
as sun to com mu i ta per ti nên cia.

Re la ci o no, à gui sa de ilus tra ção, al guns dos ob -
je ti vos que, a meu ver, de ve ri am ter sido con si de ra-
dos.

Ga ran tir e in cen ti var a par ti ci pa ção ati va dos jo -
vens em to das as es fe ras da so ci e da de, dan do pri o ri-
da de à cri a ção de ca na is de co mu ni ca ção com jo-
vens, para lhes dar voz ati va, in clu si ve nos pro ces sos
de de ci são a eles afe tos.

V. Exas já vi ram como está a te le vi são bra si le i-
ra? Já pres ta ram aten ção na no ve la que é exi bi da as
20 ho ras, à qual to dos os jo vens es tão as sis tin do, não
há uma pes soa com ju í zo nem sé ria. Há uma mu lher
que não é apa i xo na da, é tres lou ca da. Pa re ce que a
cada dia se ima gi na o que pode cho car mais a so ci e-
da de. Aqui lo é exem plo para as nos sas jo vens. Pa re-
ce que não há nin guém sé rio no País, que a ba gun ça
é a nor ma.

Pro mo ver a edu ca ção do jo vem em to dos seus
as pec tos, no me a da men te a edu ca ção for mal e a não
for mal, para fa ci li tar sua in te gra ção no mer ca do de
tra ba lho.

Mu i tas pes so as que rem que o fi lho seja dou tor,
tra ta-se do com ple xo de ata vis mo da ve lha es co la de
Co im bra, da qual se de ve ria ter o anel. Hoje, um bom
bom be i ro hi dráu li co ga nha mais do que um mé di co.
Hoje, um en ge nhe i ro, numa car re i ra fe de ral, ga nha
pou co mais de R$2.000,00, o que até a pes soa que
ven de co ca da na es qui na ga nha. Mu i tas ve zes, a
edu ca ção pro fis si o na li zan te tem gran de va lia, não de -
ve ría mos de i xar de ob ser var isso.

Ga ran tir aos jo vens de am bos os se xos a igual -
da de de aces so e a con ti nu i da de de uma edu ca ção
bá si ca de boa qua li da de, à qual se acres ce o aces so
aos en si nos se cun dá rio e su pe ri or.

Ga ran tir a igual da de de opor tu ni da de aos jo-
vens de am bos os se xos ao tra ba lho re mu ne ra do, as -
sim como a pro te ção con tra a dis cri mi na ção de toda
or dem, no me a da men te a re fe ren te ao pa ga men to de
sa lá ri os.

Con ce ber e im ple men tar uma po lí ti ca de em pre-
go para jo vens, in ves tin do-se na ca pa ci da de em pre-
sa ri al de os jo vens cri a rem as suas pró pri as em pre-
sas e ne gó ci os.

Há ain da a ques tão do pri me i ro em pre go, em
que o Go ver no diz que irá in ves tir.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, fico pre o cu pa do,
prin ci pal men te com o uso das dro gas. Há pou cos dias 
es ti ve na Uni ver si da de de Stand ford, para re pre sen-
tar o Bra sil no Encon tro dos Twenty – fa lei so bre isso
aqui no Ple ná rio. De lá, pas sei por uma ci da de onde
mo rei por um ano, San ta Bár ba ra. À no i te fui pro cu rar
um res ta u ran te. Eram 22h e es ta vam to dos fe cha dos.
A úni ca rua onde ha via algo aber to era onde fi ca va a
ju ven tu de. Fui até lá e só en con trei aber ta uma piz za-
ria, e não se ven dia mais cer ve ja a par tir das 22h. Jo -
vens, me no res de 21 anos não po dem com prar ci gar-
ros ou cer ve jas.

No Bra sil, com pram o que que rem e onde que -
rem. Os Esta dos Uni dos con se guem ser a pri me i ra
po tên cia mun di al, mas a dis ci pli na para o jo vem é
dura. Aqui, não. Te mos os ba i les funk, os “tren zi-
nhos”. Ouvi, dias atrás, uma en tre vis ta e fi quei hor ro ri-
za do. Uma ga ro ta de 12 anos di zia ter en gra vi da do no 
“tren zi nho”. Inda ga da so bre quem se ria o pai, ela res -
pon deu que não sa bia por que não co nhe cia quem es -
ta va atrás dela.

Isso é um des ca la bro. As au to ri da des têm que
tra tar a ju ven tu de com mais ri gor. Quem quer pro gre-
dir tem de se sub me ter a de ter mi na das nor mas. No
Bra sil, vi ve mos uma épo ca em que não im po mos nor -
mas à nos sa ju ven tu de. Mas, o que é ain da pior, tam -
bém não te mos uma po lí ti ca para cu i dar do seu fu tu ro.
Daí, essa quan ti da de enor me de jo vens que não
acre di tam que a vida vai me lho rar. E esse é o fu tu ro
do País.

Eu las ti mo e in sis ti rei, a toda hora que pos sa, Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na tese de que ou
nós en ce ta mos uma po lí ti ca sé ria para a nos sa ju ven-
tu de ou não te re mos fu tu ro no nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra-
ba lha do res do Rio Gran de do Sul e Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te des ta ses são, Se na dor Luiz Otá vio, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria, em pri me i ro lu gar – an -
tes de apro fun dar o de ba te da ques tão que me traz à
tri bu na – de de i xar aqui re gis tra da a mi nha sa tis fa ção
de ha ver re ce bi do do Sin tra serf este li vro. Eu re ce bi
cer ca de trin ta exem pla res dele e faço ques tão de de i-
xar este nos Ana is da Casa. Por quê, Sr. Pre si den te?
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O Sin tra serf é o Sin di ca to dos Tra ba lha do res do Ser -
vi ço Pú bli co Fe de ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Até
aí, tudo bem. Mas por que essa mi nha ho me na gem
ao Sin tra serf, de i xan do nos Ana is da Casa uma có pia
des te li vro? Tra ta-se de um li vro mu i to bem ela bo ra do,
em que eu tam bém es cre vi um ar ti go, as sim como o
Pre si den te Lula e o Bri zo la; en fim, eu não sou ne nhu-
ma per so na li da de nem es pe ci a lis ta no as sun to, mas
aqui con ta a his tó ria do sa lá rio mí ni mo, des de 1940
até hoje.

O mais im por tan te de tudo é que o Sin tra serf, Sr. 
Pre si den te, além de con tar a his tó ria, faz um vín cu lo
da qui lo que eu gos to e apren di a res pe i tar mu i to, Se -
na dor Eu rí pe des, en tre o dis cur so e a prá ti ca. Esse
sin di ca to de fen de o sa lá rio mí ni mo do Di e e se, que,
hoje, está em tor no de R$1.500, pois eles pa gam a to -
dos os seus fun ci o ná ri os, e não são pou cos, como sa -
lá rio mí ni mo, o sa lá rio mí ni mo do Di e e se. Não que eu
de fen da que pos sa mos apli car aqui, para todo o País,
o sa lá rio mí ni mo do Di e e se. Mas isso é im por tan te e,
acre di to, seja um exem plo a ser se gui do, in clu si ve,
pe las en ti da des sin di ca is, ou seja, que to das as en ti-
da des sin di ca is do País, pelo me nos, pas sem a pa gar
o sa lá rio mí ni mo do Di e e se, que é a gran de re fe rên cia
dos tra ba lha do res, in clu si ve para os das cen tra is sin -
di ca is.

Eu faço essa ci ta ção, essa lem bran ça, Sr. Pre si-
den te, por que ama nhã esta Casa vo ta rá o sa lá rio mí -
ni mo de for ma, es pe ro eu, con clu si va até para de-
sobs tru ir a pa u ta.

É bom lem brar que aqui têm ar ti gos de Ulysses
Gu i ma rães, de Tan cre do Ne ves, de João Gou lart. É
uma bela his tó ria so bre a vida do sa lá rio mí ni mo em
nos so País, que co me ça em 1940. Ele hoje vale
R$240,00, quan do de ve ria ser pelo me nos
R$1.500,00.

Mu dan do de as sun to, cum pri men to a equi pe do
Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Embo ra al guns con ti nu em ne gan do, en ten do que o
Go ver no co me ça a si na li zar que vai ter de ne go ci ar a
Re for ma da Pre vi dên cia. Ele vai ter de ne go ci ar mes -
mo. Ou tro dia, eu di zia que essa re for ma, do modo
como está, não se ria apro va da nem na Chi na – nada
con tra a Chi na, es tou dan do ape nas um exem plo. Da
ma ne i ra como está, a re for ma não se ria apro va da de
je i to ne nhum.

Per ce be mos que o pró prio Mi nis tro da Pre vi dên-
cia, o pró prio Mi nis tro da Casa Ci vil, o pró prio Mi nis tro
do Tra ba lho, o pró prio re la tor da ma té ria, os pró pri os
Lí de res do Par ti do do Go ver no na Câ ma ra dos De pu-
ta dos e no Se na do Fe de ral, Se na dor Tião Vi a na, já

co me çam a si na li zar que essa pro pos ta terá de ser
ne go ci a da.

Isso é bom para a de mo cra cia e para a li vre ne -
go ci a ção, da qual fa la mos tan to. Se nós de fen de mos
a li vre ne go ci a ção nes te País, en tão va mos ne go ci ar
tam bém a Re for ma da Pre vi dên cia, mes mo por que a
po si ção li nha-dura de não que rer ne go ci ar está in sus-
ten tá vel.

Por exem plo, nes te fi nal de se ma na, as sis ti ao
Con gres so da UNE, que, por con sen so, quer ne go ci-
ar a re for ma da Pre vi dên cia. É cla ro que um se tor di -
zia não que rer nem isso, que pre ten deu re je i tar a pro -
pos ta na ín te gra. Mas pre va le ceu o pen sa men to de
15 mil es tu dan tes de que a pro pos ta como está não
pode ser apro va da, mas tem que ser al te ra da na que-
les pon tos a que te nho me re fe ri do aqui qua se di a ri a-
men te. To das as cen tra is sin di ca is têm a mes ma vi são;
to das as en ti da des dos ser vi do res pú bli cos têm a mes -
ma vi são; to das as en ti da des de apo sen ta dos têm a
mes ma vi são: essa re for ma tem que ser al te ra da.

Eu di ria que aqui, no Con gres so Na ci o nal, 90%
– che go ago ra a esse nú me ro; já es ti ve em 80%, por -
tan to es tou avan çan do – de De pu ta dos e Se na do res
que rem tam bém al te rar essa Pro pos ta de Re for ma da 
Pre vi dên cia. E a so ci e da de está em mo vi men to. Qu e i-
ra mos ou não – pode-se dis cor dar – está aí o Ju di ciá-
rio com o blo co na rua, con tes tan do a Re for ma; tra ba-
lha do res; gran de par te, eu até di ria, do em pre sa ri a do
não con cor da com a for ma como foi re di gi da; está aí a 
Mar cha so bre Bra sí lia, que é so bre a Re for ma Tri bu-
tá ria. Mas, se pe gar mos a PEC 40/2003, ve re mos que 
há um ar ti go que dis põe que a con tri bu i ção para a
Pre vi dên cia não será mais so bre a fo lha, mas, sim,
so bre o fa tu ra men to. No mí ni mo, será 10% so bre a fo -
lha e 10% so bre o fa tu ra men to. Mas não está es cri to
com cla re za se o re sul ta do da ar re ca da ção fe i to pela
Re ce i ta Fe de ral so bre o fa tu ra men to vai para a Pre vi-
dên cia ou para a ca i xa co mum do Te sou ro. E sa be-
mos que nor mal men te não vol ta para a Pre vi dên cia –
a His tó ria mos tra isso. Por tan to, está ha ven do um mo -
vi men to de toda a so ci e da de, de to dos os se to res, no
sen ti do de al te rar a Re for ma Tri bu tá ria e a Re for ma
da Pre vi dên cia, o que é bom. Tris te, ruim, para mim,
se ria se a so ci e da de es ti ves se dor min do, imo bi li za da,
di zen do que “está mu i to bom, a Re for ma é ex ce len te,
por que veio de um cer to Mi nis té rio, e para nós é bom”. 
Isso é ruim. Toda una ni mi da de, para mim, é bur ra.

Te mos o de ver aqui de co la bo rar, de al te rar a re -
da ção, de aper fe i ço ar, o que não sig ni fi ca ser con tra o 
Go ver no Lula. Mu i to pelo con trá rio, é pen san do no
Go ver no Lula que te mos, Se na dor Eu rí pe des Ca mar-
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go, de fa zer este bom de ba te; por isso a pa la vra está
com V. Exª.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Pa u lo Paim, há vá ri as re for mas a se rem fe i-
tas em nos so País, in clu si ve dos cos tu mes. Então, a
Re for ma Tri bu tá ria e a Re for ma da Pre vi dên cia es tão
im bri ca das na re vo lu ção dos cos tu mes na qual pre ci-
sa mos tra ba lhar. É cla ro que no pro ces so co le ti vo dos 
in te res ses para ela bo rar a me lhor pro pos ta para o
Bra sil in clu em-se in te res ses da so ci e da de, do Exe cu-
ti vo, do Le gis la ti vo, da par te pa tro nal e da par te la bo-
ral, a par te dos tra ba lha do res, en fim. Nes se sen ti do,
acre di to que ca i ba ao Exe cu ti vo a ini ci a ti va de en ca-
mi nhar uma boa pro pos ta a esta Casa, até por que é
prer ro ga ti va da que le Po der fazê-lo. A nós, do Par la-
men to, cabe não ape nas ho mo lo gar, mas ve ri fi car,
es tu dar e ela bo rar, a par tir da pro pos ta do Exe cu ti vo a 
Re for ma que de se ja mos. A Re for ma da Pre vi dên cia
não tem que dar lu cro, até por que não é essa sua fun -
ção. Sua fun ção se ria re dis tri bu ir isso para a so ci e da-
de como di vi den dos de sua con tri bu i ção ao pro ces so
da cons tru ção de nos so País. Esta dis cus são, que se
tra va em boa hora, ca u sou-nos um acú mu lo des se
tra ba lho, prin ci pal men te para V. Exª, que de fen de o di -
re i to dos tra ba lha do res, luta pela Pre vi dên cia e por
um sa lá rio mí ni mo jus to. Esses as sun tos fa zem par te
da sua luta diá ria. E de se jo me so mar ao es for ço que
faz para apri mo rar a pro pos ta, a fim de tor ná-la exe -
qüí vel e du ra dou ra e, as sim, não pre ci se mos sem pre
re for mar a Cons ti tu i ção Fe de ral. Qu e re mos que a
pro pos ta te nha con se qüên cia e ló gi ca. E es tou cer to
de que to dos nós es ta mos im bu í dos des se pro pó si to.
De se jo co la bo rar com V. Exª, ten do em vis ta a lar ga
ex pe riên cia que tem nes sa ma té ria.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – So li ci to à 
Mesa que faça in se rir o pro nun ci a men to do Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go no meu dis cur so.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª, como eu,
veio do que cha mam “o chão da fá bri ca”, e sei que V.
Exª se or gu lha de ser tra ba lha dor – e, pela sua his tó-
ria, não po de ria ser di fe ren te. Por isso, não de se ja
ape nas que pro je to de re for ma seja aper fe i ço a do,
mas tam bém que me lho re mos a re da ção que che gou
à Casa. Por isso, meus cum pri men tos V. Exª. 

E quan do me per gun tam aqui: “Qual é o Se na-
dor, que tu achas, que, de olhos fe cha dos, só por que
veio do Pa lá cio, as si na em ba i xo e ca rim ba essa re for-
ma?” E digo: Ne nhum. Du vi do que haja al gum Se na-
dor que não vá ler a re for ma, ana li sar e su ge rir a mu -
dan ça des se ou da que le ar ti go, para cons tru ir uma
pro pos ta, como eu sem pre digo, que re pre sen te a
mé dia do pen sa men to da Casa. 

É por isso que es tou mu i to tran qüi lo quan to ao
pro ces so de ne go ci a ção, e es tou elo gi an do, in clu si ve,
o Go ver no, que já si na li zou que quer di a lo gar com o
Con gres so Na ci o nal para cons tru ir esse en ten di men-
to. E diz mais o Go ver no: “Com pe te ao Con gres so ou -
vir a so ci e da de e cons tru ir a pro pos ta al ter na ti va”.

Se na dor Mão San ta, aca to com mu i to or gu lho o
apar te de V. Exª, an tes mes mo de ouvi-lo, por en ten-
der que a sua ma ni fes ta ção me lho ra rá e mu i to o meu
pro nun ci a men to.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, quan do fiz o cur so de Me di ci na, meus ma i o res
ami gos eram ga ú chos. Admi ro a luta e a his tó ria de
Ge tú lio Var gas e Alber to Pas qua li ni. E V. Exª sin te ti-
za isso tudo, ca ti van do-nos a cada mo men to. Ou tro
dia, numa con ver sa, per gun tei-lhe que pa í ses V. Exª
co nhe cia. A sua res pos ta sur pre en deu-me, pois V.
Exª dis se que co nhe cia pou cos, ape nas os pa í ses vi -
zi nhos Uru guai e Pa ra guai. Ge tú lio tam bém não co -
nhe ceu o mun do, mas foi um es ta dis ta ga ú cho, as -
sim como V. Exª. Se na dor Pa u lo Paim, os te mas
abor da dos por V. Exª – o sa lá rio mí ni mo e as re for-
mas – são os mais ne ces sá ri os e atu a is. Pen so que
só isso é que jus ti fi ca a gran de za do Se na do e os
seus 180 anos. Ulysses Gu i ma rães foi Lí der do nos -
so PMDB – hoje, o Se na dor Luiz Otá vio, tam bém do
PMDB, está pre si din do os tra ba lhos nes ta Casa – e
di zia que sem co ra gem fa le cem to das as ou tras vir -
tu des. V. Exª é um ho mem do PT de co ra gem. Eu re -
al men te o ad mi ro. Mas eu ci ta ria – para che gar ao
nos so que ri do Lula, para que a ver da de che gue a ele 
– Fran ço is Mit ter rand, um ho mem de mu i ta luta, der -
ro ta do vá ri as ve zes, como Luiz Iná cio Lula da Sil va,
um so ci al tra ba lhis ta, mas que per sis tiu e go ver nou a 
Fran ça por 14 anos. No fi nal da vida, ví ti ma de cân -
cer, ao ser en tre vis ta do por um ami go in te lec tu al, um 
Prê mio No bel, dis se, Se na dor Pa u lo Paim – a en tre-
vis ta foi gra va da, pois ele não po dia es cre ver –, o se -
guin te: que se ele pu des se con ti nu ar e vol tar, mas
de i xa va a men sa gem de que a de mo cra cia só se ria
sal va se os ou tros Po de res fos sem va lo ri za dos e for-
ta le ci dos. Então, o Po der Exe cu ti vo, do Pre si den te
Lula, deve se for ta le cer, as sim como o Po der Le gis-
la ti vo, não im pon do, mas ace i tan do as mu dan ças, li -
vres, que aqui que re mos ado tar. Uma de las é a ban -
de i ra que V. Exª le van tou, a do sa lá rio mí ni mo, que é
ri dí cu lo. O sa lá rio deve pro pi ci ar dig ni da de à fa mí lia
– o di re i to à casa, à edu ca ção, ao la zer e à cer ve ji-
nha do fim de se ma na, que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va pro me teu. Mas esse não dá! Por tan to,
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vo ta re mos pelo ma i or sa lá rio. Vo tei em Luiz Iná cio
Lula da Sil va, a quem ad mi ro e que que ro bem, as -
sim como todo o Bra sil. Mas ain da há tem po. A es pe-
ran ça é a úl ti ma que mor re. Ain da te nho es pe ran ça
de que nos sa voz e a voz do Se na dor Pa u lo Paim, o
gran de lí der do PT, do Rio Gran de do Sul e do Bra sil,
che guem até Sua Exce lên cia, e que mo di fi que a me -
di da pro vi só ria – é pos sí vel – e que au men te o sa lá-
rio mí ni mo para aque le sa lá rio mí ni mo de US$100
que o li vro está di zen do que já ti ve mos e tam bém as
re for mas da Pre vi dên cia e tri bu tá ria. Re ce ba, de
bom gra do, as in te li gên ci as que re pre sen tam o povo
e a sua es pe ran ça no Par la men to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, mais uma vez, V. Exª, bri lhan te men te, en -
ri que ce o meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro de -
i xar re gis tra do nos Ana is da Casa um do cu men to da
Co bap – Con fe de ra ção Bra si le i ra dos Apo sen ta dos e
Pen si o nis tas, que re pre sen ta em tor no de vin te e dois
mi lhões de ido sos em nos so País.

Esse do cu men to que a Co bap me pas sa é in te-
res san te. Ele fala que os apo sen ta dos e pen si o nis tas
ti ve ram três gran des es pe ran ças ao lon go de suas vi -
das. São exem plos da úl ti ma dé ca da. Tive a ale gria de 
par ti ci par dos dois pri me i ros mo men tos.

Fa lam da Cons ti tu in te, no mo men to em que, nas 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, foi as se gu-
ra do que os apo sen ta dos e pen si o nis tas vol ta ri am a
re ce ber o mes mo ín di ce que re ce bi am na épo ca em
que se apo sen ta ram e que foi con sa gra do a par tir da
dé ca da de 80. Fui Cons ti tu in te e aju dei nes se ar ti go.

De po is, ou tro gran de mo men to. Ti ve mos o pro -
je to dos 147%, do qual fui au tor e que foi apro va do,
por una ni mi da de, na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se -
na do Fe de ral, sen do-lhes as se gu ra do esse re a jus te.

Eles fa lam que o ter ce i ro gran de mo men to foi
em ou tu bro de 2002, com a vi tó ria de Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

No do cu men to, eles es tão pe din do so men te que 
se dê aos apo sen ta dos e pen si o nis tas o per cen tu al
cor res pon den te à in fla ção dos úl ti mos doze me ses,
que é o INPC. Nos úl ti mos doze me ses, o INPC cor -
res pon deu a 20,44% e eles re ce be ram 19,61%.
Assim, ti ve ram uma per da de, apro xi ma da men te, um
por cen to.

Estou en ca mi nhan do a car ta ao Pre si den te
Lula, que pen so vai aca tá-la. Mas, para aju dá-lo, es -

tou en ca mi nhan do a Casa um de cre to le gis la ti vo. Por
que en ten di que o Mi nis té rio da Pre vi dên cia não deu,
pelo me nos, a in fla ção dos úl ti mos doze me ses, que
era um com pro mis so? Por que fi ze ram uma pro je ção
da in fla ção do mês de maio, para pa gar em 1º de ju -
nho. A in fla ção pro je ta da foi de 0,38%, e, na ver da de,
a in fla ção foi em tor no de 1%. Hou ve uma pe que na di -
fe ren ça.

O que faço aqui? Digo que a in fla ção pro je ta da
para o mês de maio, a di fe ren ça a mais, será paga a
par tir de ju nho, no mês de ju lho. Com esse de cre to,
não anu lo o per cen tu al dado, de 19,6%, e ga ran to
20,44%, para as se gu rar.

Estou en ca mi nhan do como con tri bu i ção ao Pre -
si den te Lula e ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na
que o está so li ci tan do.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, a le al da de é uma das qua li da des mais bo ni tas
do ser hu ma no e V. Exª tem sido uma pes soa leal
como De pu ta do, na sua vida pri va da e aqui, como Se -
na dor. Sou seu ad mi ra dor por essa ra zão. V. Exª tam -
bém tem sido uma pes soa de co ra gem. Há pou co V.
Exª dis se uma fra se, que é ver da de: ne nhum Se na dor
as si na ria por que veio de fu la no ou de bel tra no. To dos
nós aqui te mos uma his tó ria e uma obri ga ção para
com um seg men to da so ci e da de bra si le i ra. La men to
mu i to, sa ben do do prin cí pio de que em eco no mia e
ad mi nis tra ção não exis tem mi la gres, quan do cons ta-
to que o Go ver no não vai po der dar o que gos ta ria de
dar. La men to! Não tem de onde ti rar nes te mo men to,
por que au men ta ria o rom bo da nos sa Pre vi dên cia.
Mas es ta rei ob ser van do a po si ção de V. Exª e fa zen do
for ça para es tar mos jun tos nes sa luta para pa gar mos
o má xi mo pos sí vel, prin ci pal men te para os apo sen ta-
dos. Meu pai, pro fes sor se cun dá rio na Pa ra í ba, com
seu sa lá rio, sus ten tou e edu cou uma fa mí lia de dez fi -
lhos. Na épo ca em que se apo sen tou, ele ga nha va o
equi va len te aos ven ci men tos da ati va; hoje não con -
se gue sus ten tar a si e a sua mu lher. O sa lá rio de te ri o-
rou tan to que hoje ele não con se gui ria, sem a aju da
dos fi lhos, vi ver com o pa drão que ti nha. Não me vejo
em con di ções de vo tar con tra o apo sen ta do e es pe ro
que o Go ver no mude a sua opi nião ou que com pro ve
que re al men te isso vai que brar o País, por que só com
mu i to ar gu men to eu po de ria mu dar mi nha opi nião. A
mi nha opi nião é de que tem que se pre ser var o ga nho
do apo sen ta do, por que ele já jo gou o jogo, já trou xe o
País até aqui, não tem que mu dar co i sa ne nhu ma.
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Por tan to, lou vo a per se ve ran ça e a le al da de de V. Exª
e esse tema que V. Exª tem tra zi do com tan ta per sis-
tên cia. Pa ra béns!

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na, pelo seu apar te. É
sem pre uma ale gria ouvi-lo.

Mas eu gos ta ria de apre sen tar al guns da dos
que a po pu la ção não co nhe ce. Não são es pe cí fi cos
des te Go ver no, mas vou fa lar tam bém do meu Go ver-
no, que é o Go ver no Lula.

Em 2000, o sa lá rio mí ni mo era de R$151,00 e a
re fe rên cia para o cál cu lo de be ne fí ci os do apo sen ta-
do era de R$119,70, me nos 26,15%. Em 2001, o sa lá-
rio mí ni mo era de R$180,00 e o mí ni mo do INSS era
de R$119,70, me nos 50,38%. Em abril de 2002, o sa -
lá rio mí ni mo era de R$200,00 e o mí ni mo do INSS era 
de R$128,87, di fe ren ça de 55,20%. Ago ra, em 2003,
o sa lá rio mí ni mo é de R$240,00 e o mí ni mo do INSS é 
de R$140,73, já uma per da acu mu la da em tor no de
70,54%. O úl ti mo, ago ra, pois hou ve um re a jus te tam -
bém para o apo sen ta do, e com isso a di fe ren ça di mi-
nui: o sa lá rio mí ni mo é de R$240,00 e o mí ni mo do
INSS é de R$168,47, uma per da acu mu la da de
42,46%.

Com isso, es tou di zen do que esse ci da dão,
como o pai de V. Exª, tem acu mu la da, so men te nes -
ses úl ti mos qua tro ou cin co anos, uma per da cor res-
pon den te a 42,46% em re la ção ao nú me ro de sa lá ri-
os mí ni mos que ele re ce bia à épo ca em que se apo -
sen tou. Não usa rei os da dos do Di e e se para o mí ni-
mo. Te nho to dos os da dos aqui. Para se ter uma idéia,
em 1995, se cum prís se mos a Cons ti tu i ção, o sa lá rio
mí ni mo se ria de R$763,00, que cor res pon dia a
US$100.00. Hoje ele se ria de R$1.466,73, mas é de
R$240,00.

Con cor do com V. Exª de que nin guém está pro -
pon do isso aqui, nem o Se na dor Mão San ta. O que
es ta mos pro pon do é um sa lá rio mí ni mo que se apro -
xi me, pelo me nos, dos US$100.00.

Acre di to na pro mes sa do meu Pre si den te, do
nos so Pre si den te, que to dos nós apo i a mos e, de uma
for ma ou de ou tra, co la bo ra mos para que fos se ele i to,
de do brar, no fim de qua tro anos de Go ver no, o va lor
real do sa lá rio mí ni mo. Para isso acon te cer, no ano
que vem, já ul tra pas sa re mos a bar re i ra dos
US$100.00.

Por isso que no meu dis cur so, na que la ses são
his tó ri ca na qual foi de ba ti do o sa lá rio mí ni mo – e

ago ra res tam as emen das a se rem vo ta das –, eu di zia
que há to das as con di ções ob je ti vas, se gun do pen so,
para que o sa lá rio mí ni mo, no ano que vem, já ul tra-
pas se os US$100.00. E o Go ver no Lula há de cum prir
sua pro mes sa: do brar o va lor do sa lá rio mí ni mo no fim 
dos qua tro anos.

De se jo tam bém fri sar, para não di ze rem que só
falo de co i sas que não são boas, que nes se pro je to do 
sa lá rio mí ni mo, que nós es ta mos vo tan do e va mos
con clu ir – es pe ro que ama nhã –, há duas ques tões
mu i to im por tan tes e são o so nho dos apo sen ta dos –
quem tem um apo sen ta do na fa mí lia sabe do que vou
fa lar: um apo sen ta do che ga a re ce ber no dé ci mo oi ta-
vo dia do mês sub se qüen te e o tra ba lha dor da área
pri va da re ce be até o quin to dia. A par tir do ano que
vem – está apro va do por nós, por una ni mi da de –, o
apo sen ta do tam bém re ce be rá até o quin to dia útil,
como o tra ba lha dor da área pri va da.

Ou tro dado po si ti vo: o sa lá rio mí ni mo foi para
R$240,00 em 1º de abril, mas foi re fe rên cia para o re -
a jus te do apo sen ta do a par tir de 1º de ju nho. Nes se
pro je to, por nós apro va do, uni fi ca mos isso: o sa lá rio
mí ni mo e o re a jus te dos apo sen ta dos pas sam a ser, a 
par tir do ano que vem, no dia 1º de maio.

Avan ça mos, não dá para ne gar que avan ça mos
nes ses dois pon tos. Mas é cla ro que gos ta ría mos de
avan çar na ques tão do va lor real do sa lá rio mí ni mo e
na ma nu ten ção do po der de com pra de 22 mi lhões de 
apo sen ta dos.

Du ran te o seu dis cur so, Se na dor Ney Su as su-
na, ou tro Se na dor co men ta va se o dado que V. Exª
co men ta va era ver da de i ro. Dis se-lhe que era ver da de.
Os da dos do Cen so mos tram que até 54 mi lhões de
pes so as nes te País ga nham até meio sa lá rio mí ni mo.
Entre 54 e 100 mi lhões de pes so as ga nham um sa lá-
rio mí ni mo. Ou seja, apro xi ma da men te 100 mi lhões
de pes so as no País ga nham de 0 a 1 sa lá rio mí ni mo.
É um dado alar man te, mas ver da de i ro. É um dado do
Cen so que já foi pu bli ca do.

Ter mi no meu pro nun ci a men to pe din do que re -
gis trem nos Ana is o do cu men to da Co bap. Já en tre-
guei à Mesa o pro je to le gis la ti vo que ci tei, pois pas sa-
rá a tra mi tar pe las co mis sões.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

16006 Terça-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



O SINTRASEF 
O SALÁRIO MÍNIMO E O MÍNIMO DO DIEESE

 Uma po lí ti ca em nome do tra ba lha dor
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Pa u lo Paim, V. Exª será aten di do nos ter mos do § 2º
do art. 210 do Re gi men to Inter no, que tra ta do li mi te
de pá gi nas a se rem pu bli ca das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or, do Esta do do Acre.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-

co/PSB – 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, em meu úl ti mo pro nun ci a men to abor dei o pa pel
da re pre sen ta ção po lí ti ca em nos so País, la men tan do
não ter mos ti ra do das ur nas as úte is e pro ve i to sas li -
ções pro por ci o na das pe los ele i to res nos úl ti mos 50
con tur ba dos anos da nos sa his tó ria po lí ti ca. O fato de
ter mos ig no ra do re i te ra das e su ces si vas ma ni fes ta-
ções dos ci da dãos tem afe ta do não só a po pu la ri da-
de, mas tam bém a cre di bi li da de de nos so de sem pe-
nho, como in di cam re i te ra das pes qui sas e son da gens
de opi nião.

Pro va dis so é o jul ga men to emi ti do no fi nal do
ano pas sa do por um dos mais lú ci dos ana lis tas de
nos sa re a li da de, o his to ri a dor José Mu ri lo de Car va-
lho, que sin te ti za, com ra zoá vel fi de li da de, o que boa
par te dos in te lec tu a is bra si le i ros pen sam a nos so res -
pe i to. São suas pa la vras: “De zes se te anos após o fi -
nal da di ta du ra, per sis te no País sen sa ção ge ne ra li-
za da de frus tra ção ou, pelo me nos, de des con for to di -
an te dos pou cos fru tos so ci a is ge ra dos pela in tro du-
ção da de mo cra cia po lí ti ca. A in sa tis fa ção re fe re-se,
so bre tu do, ao fun ci o na men to da re pre sen ta ção po lí ti-
ca exer ci da via Po der Le gis la ti vo, ins ti tu i ção acu sa da
de vas sa la gem di an te do Po der Exe cu ti vo e de prá ti-
cas cli en te lís ti cas.”

Afir ma ções como essa, que po dem soar aos
nos sos ou vi dos como sen ten ças con de na tó ri as in jus-
tas, nada mais são que o re sul ta do de como boa par te
da opi nião pú bli ca nos vê, nos jul ga e ava lia a nos sa
atu a ção. As evi dên ci as em pí ri cas das ma ni fes ta ções
ele i to ra is a esse res pe i to pa re cem-me in con tes tá ve is
e po dem ser me di das pelo com por ta men to de mi-
lhões de ele i to res bra si le i ros, como pro cu rei mos trar
dias atrás, no pri me i ro pro nun ci a men to des sa tri lo gia.

Nos sa pos tu ra ante as crí ti cas não pode, sem
gra ve pre ju í zo para o Po der a que per ten ce mos, ser a
mes ma do pan glos si a no dis tan ci a men to ado ta do
ante os su ces si vos ve re dic tos das ur nas aqui já re fe ri-
dos. O ju í zo emi ti do pelo his to ri a dor José Mu ri lo de
Car va lho en con tra-se em A De mo cra cia e os Três
Po de res no Bra sil, tra ba lho or ga ni za do pelo pro fes-
sor Luiz Wer neck Vi a na, pro fes sor ti tu lar, pes qui sa-

dor do Iu perj e co or de na dor do ins ti tu to vir tu al que
leva o mes mo tí tu lo do li vro. Tra ta-se de obra co le ti va
pu bli ca da pela edi to ra da Uni ver si da de Fe de ral de Mi -
nas Ge ra is e pelo Iu perj, com a co la bo ra ção da Fun -
da ção Ampa ro à Pes qui sa do Rio de Ja ne i ro. Nela po -
dem ser en con tra das pes qui sas e aná li ses que hon -
ram a cul tu ra e a ca pa ci da de crí ti ca dos ci en tis tas so -
ci a is bra si le i ros, além de se rem ex tre ma men te úte is
às ins ti tu i ções po lí ti cas do País.

No tex to que mais de per to nos diz res pe i to, A
Pro du ção Le gis la ti va do Con gres so – Entre a Pa -
ró quia e a Na ção, os au to res, Octa vio Amo rim Neto e 
Fa bi a no San tos, co me çam es cre ven do: “O Con gres-
so é uma ins ti tu i ção im po pu lar. Se ve ra men te cri ti ca do
pela im pren sa, é ex tre ma men te mal vis to tam bém
pela po pu la ção em ge ral, como ates tam as pes qui sas
de opi nião”. Res sal vam, po rém, que “a des con fi an ça
que pa i ra so bre o Con gres so, con tu do, não nas ceu
sob a Nova Re pú bli ca, com sua po lí ti ca de dis tri bu i-
ção de emis so ras de rá dio e fre qüen tes es cân da los
de cor rup ção. A vi são ne ga ti va a res pe i to do Po der
Le gis la ti vo já era evi den te ao fi nal do pe río do de mo-
crá ti co de 1946-1964”. Em re la ção a esse tó pi co, pa -
re ce-me que a afir ma ção não en con tra res pal do nos
re sul ta dos ele i to ra is des se pe río do. A per gun ta que
mais de ve ria nos in te res sar, po rém, vem em se gui da,
fe i ta pe los pró pri os au to res: “Afi nal de con tas, o que
fez o Con gres so para que sua ima gem che gas se a
um ní vel tão ba i xo? Isso tem a ver com a má fi gu ra
dos po lí ti cos em ge ral ou com o que faz o Le gis la ti vo
em par ti cu lar?” E eles mes mos in da gam: “Mas o que
faz o Le gis la ti vo em par ti cu lar?” “Esta é uma ques tão
cru ci al para a qual há vá ri as res pos tas”, di zem os au -
to res. Algu mas de las es tão no en sa io, e as con clu-
sões a que che gam nem sem pre co in ci dem com as
de ou tros ana lis tas que os pre ce de ram na pro du ção
da va ri a da bi bli o gra fia de di ca da ao Con gres so nos úl -
ti mos anos.

Re su mi da men te, eles co me çam sua aná li se va -
len do-se de dado a meu ver não mu i to re le van te, o da
ori gem ou au to ria da pro du ção le gis la ti va no pe río do
pré e pós 64, en fo que já abor da do por ou tros au to res.
Mos tram que, de 1945 a 1964, a mé dia da ini ci a ti va
par la men tar na pro du ção le gis la ti va foi de 57%, em
con tras te com o pe río do de 1989 a 1998, em que ape -
nas 14% das leis apro va das fo ram de au to ria de par -
la men ta res ou de co mis sões do Con gres so. Re fi-
ro-me à re le vân cia re la ti va des se as pec to de nos so
tra ba lho, na me di da em que a mu dan ça de pen deu
me nos de nos sa von ta de do que do mo de lo ins ti tu ci o-
nal ado ta do de po is do re gi me mi li tar, agra va do du ran-
te a tran si ção de mo crá ti ca, com a Cons ti tu i ção de
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1988. Tão gra ve quan to se ria a re cep ção do ins ti tu to
le gal do de cre to-lei pelo novo tex to cons ti tu ci o nal foi a 
sua subs ti tu i ção por ou tro já em de ca dên cia até mes -
mo em sua ori gem, o das me di das pro vi só ri as.

Além de ser uma ten dên cia bas tan te ge ne ra li za-
da em boa par te dos mo de los po lí ti cos con tem po râ-
ne os, o de sa fio do Le gis la ti vo não se cen tra na ori -
gem ou au to ria, mas na uti li da de e na efi cá cia das
leis. Este, sim, a meu ver, o de ba te subs tan ti vo, a
ques tão cru ci al que de ve ria ser su je i to de nos sas pre -
o cu pa ções e ob je to de nos sa per ma nen te ava li a ção.
Em qual quer dos mu i tos di ci o ná ri os de ci ta ções que
pro li fe ram no mun do, o ver be te “lei” está tão pre sen te
quan to a pa la vra “jus ti ça”. Na re a li da de bra si le i ra, no
en tan to, os dois con ce i tos nun ca an da ram tão dis tan-
tes. Tal vez por isso se jam tão an ti gas, fre qüen tes,
per sis ten tes, re i te ra das e con tun den tes as ob ser va-
ções da ma i or par te de nos sos ana lis tas quan to à in -
gê nua per sis tên cia em nos sa cul tu ra da cren ça de ter
a lei o con dão de mu dar a re a li da de. O Bra sil, Sr. Pre -
si den te, tem sido, em to dos es ses anos, como o Pur -
ga tó rio de Dan te, onde “As leis exis tem, mas não
quem as exe cu te.” A cor rup ção não gras sa no País
pela quan ti da de de leis, mas te mos de con vir que a
quan ti da de, a va ri e da de e a inu ti li da de de al gu mas
de las aju dam a cor rup ção. Afi nal, quan tas de las não
cri am di fi cul da des para ven der fa ci li da des?

O mal, Sr. Pre si den te, há mu i to está iden ti fi ca-
do. Mes mo não con cor dan do com to das as ob ser-
va ções do pen sa dor ce a ren se Fa ri as Bri to, quem
ou sa ria con tes tar a ob jur ga tó ria com que em seu
Pan fle to, de 1916, nos acu sa va de ser mos “país de 
im pos to res, odi en tos e cí ni cos, al gu mas ve zes per -
ver sos; país de ex plo ra do res po lí ti cos; país de fal -
sos le gis la do res  eis o que so mos. Tam bém as leis
se fa bri cam aqui com a mes ma fa ci li da de com que
se fa bri ca man te i ga ou sa bão”.

Acu san do como ma les a ins ta bi li da de e a in cer-
te za ju rí di cas, Fa ri as Bri to ain da sen ten ci a va:

É por isso que as leis em nos so país
se fa zem e des fa zem com tan ta fa ci li da de.
Tudo se re for ma, tudo se mo di fi ca a todo
mo men to, e cada go ver no que vem quer
ter, em to dos os ra mos da ad mi nis tra ção,
um sis te ma todo novo de leis. [E acres cen-
tou] Aqui os Go ver nos acre di tam dar uma
idéia mu i to alta da jus ti ça mul ti pli can do as
leis. É as sim que te mos leis aos mi lha res,
mu i tas ex tem po râ ne as, ex tra va gan tes, ri-
dí cu las, qua se to das fal sas, im por ta das do 
es tran ge i ro, sem ne nhu ma li ga ção com o

nos so meio, sem ne nhu ma re la ção com os
há bi tos tra di ci o na is e as ten dên ci as pró pri as
da Na ção.

Sr. Pre si den te, pen so no que di ria hoje o fi ló so fo
ce a ren se de pa ran do-se com a Cons ti tu i ção que, an -
tes de com ple tar 15 anos de vi gên cia, já foi vi ti ma da
por 45 emen das, um caso sem pa ra le lo no mun do.

Mas não foi só Fa ri as Bri to. Bem an tes dele, Jo a-
quim Na bu co já ti nha cri ti ca do o que ele mes mo cha -
mou de “po lí ti ca si lo gís ti ca”, com que iro ni zou “os le -
gis la do res que en tre nós fa zem do gra ve pro ble ma da
or ga ni za ção po lí ti ca do Bra sil uma pura arte da cons -
tru ção no vá cuo”. Escre veu ele:

A base são as te ses, e não os fa tos; o
ma te ri al, idéi as, e não os ho mens; a si tu a-
ção, o mun do, e não o país; os ha bi tan tes,
as ge ra ções fu tu ras, e não as atu a is.

Tra tan do do que cha mou de “tec no lo gia das re -
for mas”, Oli ve i ra Vi a na, mes mo com seu pen sa men to
ul tra con ser va dor, não pode de i xar de ter ra zão quan -
do cri ti cou o ape go com que os Go ver nos que se su -
ce dem no País ape lam sem pre às re for mas, como se, 
par tin do do Esta do, elas fos sem ca pa zes de mu dar a
es tru tu ra, o com por ta men to e até os va lo res da so ci e-
da de. Não sei o que ele pen sa ria da re for ma tra ba lhis-
ta fe i ta no Go ver no pas sa do, ao se acres cen tar à tra -
di ci o nal de sig na ção de “Mi nis té rio do Tra ba lho” a pa -
la vra “em pre go”, ini ci a ti va cujo úni co re sul ta do foi o
de au men tar o de sem pre go.

Nin guém ou sa rá acu sar de con ser va do ris mo,
como aca bo de fa zer com Oli ve i ra Vi a na, nem de ra di-
ca lis mo, como mu i tos fi ze ram com Fa ri as Bri to, essa
ou tra gran de ex pres são do pen sa men to e da ação po -
lí ti ca que foi Na bu co. E qual o seu jul ga men to so bre
nos sa re pre sen ta ção po lí ti ca? Sem pre vale a pena
ouvi-lo:

O sis te ma re pre sen ta ti vo é, as sim, um
en xer to de for mas par la men ta res num go-
ver no pa tri ar cal. E Se na do res e De pu ta dos
só to mam a sé rio o pa pel que lhes cabe
nes sa pa ró dia da de mo cra cia pe las van ta-
gens que au fe rem. Su pri ma-se o sub sí dio,
for cem-nos a não se ser vi rem de sua po si-
ção para fins pes so a is e de fa mí lia – e ne-
nhum ho mem que te nha o que fa zer se
pres ta rá a per der seu tem po com tais ski a-
ma xi ai [pa la vra gre ga que sig ni fi ca luta sim -
bó li ca], em com ba tes com som bras, para to -
mar uma com pa ra ção de Cí ce ro.
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Artur Ra mos, Sr. Pre si den te, não foi me nos irô -
ni co quan do acu sou o Par la men to de ser “um vi ve i ro
de por ten to sa ver bi a gem”, onde mu i to se fala e pou co
se faz.

Mas o que têm tan tas crí ti cas a ver com o des -
cré di to da re pre sen ta ção po lí ti ca no nos so País? Por
que tan tos mi lhões de bra si le i ros, a cada ele i ção, têm
de i xa do de exer cer o di re i to de voto quan do se tra ta
de es co lher os man da tá ri os que de vem re pre sen-
tá-los na Câ ma ra? Não vou de ter-me na prá ti ca já
cos tu me i ra de de mi tir-se de seus de ve res a que se
tem en tre ga do o Con gres so nos úl ti mos anos, pois
essa ques tão será ob je to de in ter ven ção que, des de
já, re ser vo para o fu tu ro. O que me per gun to é: em
que me di da o nos so de sem pe nho na fun ção pre cí pua
de le gis lar tem afe ta do a le gi ti mi da de, a cre di bi li da de
e, por con se qüên cia, a po pu la ri da de do Le gis la ti vo
en tre nós? Uma das res pos tas pla u sí ve is, na qual
nun ca nos de ti ve mos, pode ser en con tra da no exa me
não da quan ti da de, mas da qua li da de, da uti li da de e
da ser ven tia das leis que aqui apro va mos. Ser vem
elas à so ci e da de e ao ci da dão? Aten dem suas ex pec-
ta ti vas? Me lho ram a vida de to dos? Ampli am os di re i-
tos in di vi du a is? Ga ran tem os di re i tos so ci a is dos bra -
si le i ros e pro mo vem, por aca so, sua pros pe ri da de
eco nô mi ca?

Per do em-me V. Exªs a cru e za do ve re dic to que
não é só meu, mas de mu i tos ci da dãos bra si le i ros. O
pro ble ma é que te mos le gis la do de cos tas para a po -
pu la ção, exa ta men te como a ma i o ria dos que di ri gem
os des ti nos do País tem go ver na do de cos tas para a
so ci e da de, e tal como os tri bu na is que di ri mem nos -
sas que re las ju rí di cas têm pro la ta do suas sen ten ças
de cos tas para os ci da dãos. So mos de vo tos do Esta -
do, dos que o go ver nam e do po der que eles de têm.
Esta mos sem pre aten tos e so mos pres su ro sos com a 
tu te la de seus in te res ses. Acu di mos e su pri mi mos
suas ne ces si da des, por mais fu nes tas que pos sam
ser para a ma i o ria dos bra si le i ros. So mos fiéis ser vi-
do res do Esta do e dele nos ser vi mos para a pro mo-
ção de nos sos pró pri os in te res ses.

Srªs e Srs. Se na do res, vo te mos to das as leis
que nos pe çam, fa ça mos to das as re for mas que nos
pro po nham, apro ve mos to dos os pro je tos que nos se -
jam sub me ti dos, des ti ne mos to dos os re cur sos de
que ca re ce o Esta do, mas te nha mos a mes ma pos tu-
ra na pro te ção e na pro mo ção dos di re i tos, das prer -
ro ga ti vas e das fa cul da des de to dos os ci da dãos. Se
olhar mos para trás, cor re mos o ris co de ter o mes mo
des ti no da mu lher de Lot. Os pla nos eco nô mi cos, sem 
ex ce ção, gran de par te das re for mas e não pou cas
das leis por nós apro va das pro vo ca ram con fli tos e,

ain da hoje, abar ro tam os tri bu na is de re cla ma ções e
pro mo vem en xur ra das de ações que os ci da dãos são
obri ga dos a aju i zar na de fe sa de di re i tos que lhes ne -
ga mos, dos mu i tos que lhes re ti ra mos e de tan tos que 
lhes pro me te mos, nun ca lhes de mos e sem pre lhes
so ne ga mos.

A cada nova Cons ti tu i ção, cri a mos mais tri bu na-
is, ins ti tu í mos no vos ju i za dos e mul ti pli ca mos o nú-
me ro de va ras, cada vez mais es pe ci a li za das. E nada
dis so re sol ve o pro ble ma da Jus ti ça em nos so País.
Acu sa mos o Ju di ciá rio, cri ti ca mos os ju í zes, mas as
leis que po de ri am mo der ni zar a Jus ti ça, ace le rar seus 
pro ce di men tos, sim pli fi car sua atu a ção, tor nar esse
Po der mais ágil e efi ci en te dor mem nos des vãos e
nas ga ve tas do Con gres so. A cri se, Sr. Pre si den te,
não está nes te ou na que le Po der do Esta do. Nós to -
dos que o in te gra mos é que so mos a cri se. Nós a pro -
mo ve mos, nós a to le ra mos, nós a ali men ta mos, não a 
com ba te mos e se quer fa ze mos por onde ate nuá-la.

Quem ou sa rá exi gir que qual quer ci da dão bra si-
le i ro, por mais cul to que seja, por mais eru di to, por
mais edu ca do, por mais es pe ci a li za do, cum pra o pre -
ce i to da Lei de Intro du ção ao Có di go Ci vil, se gun do o
qual nin guém pode ale gar ig no rân cia da lei para de i-
xar de cum pri-la? Essa ple to ra de leis, de cre tos, re gu-
la men tos, re gi men tos, cir cu la res, por ta ri as e tudo
mais que a ima gi na ção cri a do ra da bu ro cra cia é ca -
paz de in ven tar, em sua qua se to ta li da de, não ser ve à 
so ci e da de, mas tem a vir tu de de ator men tar o ci da-
dão. Per de mos a con ta de quan tas de las vo ta mos, re -
du zin do di re i tos dos ci da dãos. Cul ti va mos a es ta to la-
tria, e qua se sem pre es que ce mos a ci da da nia. Qu an-
do não bla so na mos, jac ta mo-nos de nos sa de mo cra-
cia. Mas qua se nun ca lem bra mos que, até me a dos da 
dé ca da de 50, ain da éra mos a de mo cra cia das mi no-
ri as, pois o ele i to ra do ain da era cons ti tu í do por uma
quan ti da de de vo tos me nor do que aque la par ce la da
po pu la ção que des se di re i to es ta va ex clu í da. Tam-
bém não po de mos es que cer que só uni ver sa li za mos
o voto em 1986, há me nos de duas dé ca das, por tan-
to, quan do a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 25, de 15 de
maio de 1985, res ta u rou o voto dos anal fa be tos, ex -
tin to pela Re pú bli ca.

Um só exem plo se ria, a meu ver, su fi ci en te para
pro var o quan to te mos sido in ca pa zes de tor nar efe ti-
vos os di re i tos mais ele men ta res dos bra si le i ros. Jo a-
quim Na bu co con ta, na mo nu men tal bi o gra fia do pai,
que tan to ilus trou esta Casa, ser uma das frus tra ções
da vida pú bli ca de Na bu co de Ara ú jo o tem po que le -
va vam suas pro pos tas para se con cre ti zar. E apon ta-
va o exem plo da por ta ria ba i xa da por ele como Mi nis-
tro da Jus ti ça, pro i bin do pro vi so ri a men te a aber tu ra
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de no vos se mi ná ri os. Pro vi só ria per ma ne ceu, até o
fim do Impé rio. Hoje, as me di das que in te res sam ao
ci da dão e à so ci e da de não le vam 30, nem 40, mas 50
e até mais de 100 anos, sem que se jam cum pri das ou
ma te ri a li za das. Não me re fi ro só às leis to ma das em
seu sen ti do for mal, mas tam bém às pres cri ções cons -
ti tu ci o na is. E, para tan to, lem bro o pre ce i to es ti pu lan-
do a gra tu i da de do ca sa men to ci vil, ins ti tu í do por de -
cre to do Go ver no pro vi só rio re pu bli ca no e aco lhi do
como § 4º do art. 72, que con têm a de cla ra ção de di -
re i tos na Cons ti tu i ção de 1891. Tra ta-se de dis po si ti vo
cons tan te de to dos os tex tos cons ti tu ci o na is bra si le i-
ros, in clu si ve o atu al, com ex ce ção ape nas da Car ta
fas cis ta de 1937. Entre 1996 e 1997, nada me nos de
qua tro leis fo ram apro va das, sem lo grar o que exi ge a
Cons ti tu i ção. Há pou cas se ma nas, apro va mos aqui,
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que ten ta ven cer as re sis tên ci-
as dos car tó ri os para cum pri rem o que de ter mi na,
des de 1988, a Cons ti tu i ção.

Um Esta do que não se mos tra ca paz de ga ran tir
gra tu i ta men te a seus ci da dãos duas sim ples de cla ra-
ções, o re gis tro de nas ci men to e a cer ti dão de óbi to, e 
que pri va ti zou a ins ti tu i ção do re gis tro ci vil, que a Re -
pú bli ca tor nou ofi ci al e de na tu re za pú bli ca, se gu ra-
men te vive, há mais de cem anos, de cos tas para a
Na ção! Mas esta não é a úni ca nem a me lhor evi dên-
cia do pe ca do de que so mos to dos cul pa dos. A pro va
in con tes tá vel de que go ver na mos, le gis la mos e jul ga-
mos de cos tas para o povo e para a so ci e da de en con-
tra-se na for ma como to dos os Go ver nos pro mo vem e 
pro te gem seus pró pri os in te res ses e como de fen dem
os da so ci e da de e dos ci da dãos. Para ga ran tir os
seus pró pri os in te res ses, a União dis põe de mais de
seis mil ad vo ga dos. Para re pre sen tar e de fen der os
da so ci e da de, o Mi nis té rio Pú bli co con ta ape nas com
10% des se to tal – se is cen tos pro cu ra do res. Para as -
se gu rar os di re i tos da ma i or par te de to dos os bra si le-
i ros, da que les que a nada têm aces so, a De fen so ria
Pú bli ca Fe de ral tem me nos de 2% dos que de fen dem
o Esta do – 110 mem bros, em todo o País. No meu
Esta do, Sr. Pre si den te, há ape nas uma De fen so ra em 
atu a ção, atu al men te ple i te an do re mo ção.

Esgo ta-se o meu tem po, e vejo-me for ça do a
con clu ir, mas não a de sis tir. Por isso, pre ten do vol tar
ao as sun to, abor dan do ou tra de mons tra ção evi den te
da di fe ren ça que se pa ra a tu te la dos in te res ses do
Esta do e dos ci da dãos, re pre sen ta da pela inér cia do
Con gres so em ado tar me di das que co lo quem ao al -
can ce dos bra si le i ros os ins tru men tos qua li fi ca dos
para a de fe sa dos seus di re i tos, ga ran ti as e prer ro ga-
ti vas.

Antes, po rém, mais uma vez in vo co o ul tra con-
ser va dor Oli ve i ra Vi a na, que tan to cri ti cou o ide a lis mo
das nos sas Cons ti tu i ções e que tão cor ro si va men te,
mas com tan ta ra zão, con de nou nos sa ali e na ção:

A im pres são que me dão es ses cons-
tru to res de Cons ti tu i ções é a de uma con-
gre ga ção de lo gi ci ens, que ra ci o ci nam so -
bre ex pres sões téc ni cas do Di re i to Pú bli co
como ma te má ti cos so bre si na is al gé bri cos.
Com es sas ex pres sões ge né ri cas – va zi as
de con te ú do ob je ti vo – e jo gan do com elas
à ma ne i ra das le tras, si glas e cha ves dos
cal cu lis tas, eles ar mam equa ções a uma, a
duas, a vá ri as in cóg ni tas e con clu em in
abs trac to – como os ma te má ti cos ao de-
sen vol ve rem uma sé rie fun ci o nal ou ao ex-
po nen ci a rem uma equa ção. O que lhes im-
por ta é uni ca men te a nor ma le gal, na sua
ex clu si va for mu la ção ver bal, na abs tra ção
do seu con te ú do; a nor ma le gal, on to lo gi ca-
men te con si de ra da; o tex to da lei, em suma, 
na sua pura ex pres são gra ma ti cal e com a
sua mens le gis her me ne u ti ca men te de ter-
mi na da, de acor do com as re gras clás si cas.
Só isso e nada mais. Pode-se di zer que têm
uma men ta li da de kel se ni a na, sem te rem
lido Kel sen.

Sr. Pre si den te, os Po de res do Esta do no Bra sil
pa de cem des se mal e têm con se gui do, qua se to dos,
ser mais con ser va do res que o ul tra con ser va dor Oli -
ve i ra Vi a na – nós, in clu si ve. É por isso que as sim nos
jul gam os in te lec tu a is e, em úl ti ma aná li se, os bra si le-
i ros, aban do na dos à sua pró pria sor te, ór fãos por que
não en con tram quem pro te ja e pro mo va seus di re i tos
com a mes ma efi ciên cia com que fa zem em ca u sa
pró pria os que os go ver nam, aque les a quem essa fi -
gu ra ilus tre, exem plar de in te lec tu al e ci da dão, re cen-
te men te fa le ci do, Ra i mun do Fa o ro, cha mou, com tan -
ta pro pri e da de, de “os do nos do po der” no Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao gran de Se na dor Luiz Otá vio, do PMDB do
Pará, por vin te mi nu tos.

Se na dor Luiz Otá vio, a Pre si dên cia con ce de rá
três mi nu tos a mais para a con clu são do seu bri lhan te
pro nun ci a men to, as sim como o fez em re la ção ao Se -

16084 Terça-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL454     



na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or quan do pro fe ria o seu
tam bém bri lhan te pro nun ci a men to.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. 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 Mão San ta, do PMDB do Pi a uí, Srªs e 
Srs. Se na do res, as so mo à tri bu na nes ta tar de pri me i-
ra men te para di zer que ti ve mos uma se ma na mu i to
fes ti va, mu i to co me mo ra da no Bra sil in te i ro.

Ini ci a mos na quin ta-fe i ra, no dia 19 de ju nho,
com a co me mo ra ção de Cor pus Chris ti. No meu Esta -
do, o Pará, Dom Vi cen te Zico, nos so Arce bis po me tro-
po li ta no, re u niu no Está dio do Man gue i rão cer ca de
qua ren ta mil pes so as para re zar mos, para nos unir -
mos nes sa data e con se guir mos re al men te uma gran -
de fes ta cris tã e ca tó li ca, cuja re a li za ção se tor nou
tra di ci o nal na ca pi tal do meu Esta do, Be lém do Pará,
sem par ti ci pa ção par ti dá ria, po lí ti ca.

Como so mos ca tó li cos e acom pa nha mos a Igre -
ja Ca tó li ca no meu Esta do, es ti ve mos no Man gue i rão,
como sem pre, sem a ne ces si da de de uti li zar mos, em
ne nhum mo men to, qual quer fim po lí ti co, ele i to ral.
Está va mos ape nas con cen tra dos, oran do por nos sa
ci da de, por nos sa bela ca pi tal Be lém, por nos so que -
ri do Pará, um Esta do que tem a ca pa ci da de de ge rar
ri que zas na tu ra is e de par ti ci par da vida na ci o nal,
dan do um re sul ta do po si ti vo para nos sas ex por ta-
ções. Re al men te tra ta-se de um Esta do que ala van ca
a eco no mia bra si le i ra e que nos dá mu i to or gu lho
como pa ra en ses.

Ti ve mos tam bém a opor tu ni da de de, no mes mo
dia, fes te jar os no ven ta e dois anos da Assem bléia de
Deus, dos nos sos ir mãos evan gé li cos, no Esta do do
Pará. Tra ta-se de uma co in ci dên cia, mas, na sex ta-fe i-
ra, dia 20, es ti ve com o Go ver na dor Si mão Ja te ne,
com o meu co le ga Se na dor Du ci o mar Cos ta e com o
Pas tor Gil ber to Mar ques, Pre si den te da Con ven ção
dos Pas to res da Assem bléia de Deus. Os evan gé li cos
da Assem bléia de Deus fi ze ram no Bra sil, há no ven ta
e dois anos, em Be lém, a pri me i ra mis são evan gé li ca.
A en tra da e a for ma ção des sa igre ja no Bra sil deu-se
em Be lém do Pará. 

Faço esse re gis tro sa tis fe i to, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, por que pre ci sa mos ter a opor -
tu ni da de de fa lar em re li gião, em Deus, de fa lar em
Je sus, de re zar, por que pre ci sa mos mu i to dis so na
nos sa fa mí lia, jun to com nos sos fi lhos e com os fu tu-
ros ne tos, com nos sos ami gos, com nos sos vi zi nhos,
com nos sos cor re li gi o ná ri os e até mes mo com nos-
sos ad ver sá ri os. Gra ças a Deus, não te mos ini mi gos.
Te mos ad ver sá ri os po lí ti cos, o que é na tu ral no mo-
men to ele i to ral, pois cada um tem o seu Par ti do, o seu 
can di da to. O Pará é um Esta do que tem a opor tu ni da-

de de re u nir seu povo em tor no da re li gião e, prin ci pal-
men te, da von ta de de Deus.

É o re gis tro que faço nes ta tar de, pois pude pre -
sen ci ar a po pu la ção com seu or gu lho e sua sa tis fa-
ção em po der par ti ci par, mais uma vez, de um en con-
tro de pes so as que de se jam o bem.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na,
do PMDB da Pa ra í ba.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Eu que co -
nhe ço V. Exª, Se na dor Luiz Otá vio, e sei que é uma
pes soa re li gi o sa e que vive para a fa mí lia, gos ta ria de
so li da ri zar-me com V. Exª nes se pen sa men to. Lou vo
V. Exª pela lem bran ça que teve em re la ção à Assem -
bléia de Deus, que é, re al men te, a igre ja com ma i or
nú me ro de fiéis evan gé li cos do País, uma igre ja ex tre-
ma men te sé ria. Te nho a hon ra de con vi ver com mem -
bros des sa igre ja com fre qüên cia, seja em São Pa u lo,
em San tos, seja em Be lém do Pará, onde tive a opor -
tu ni da de de co nhe cer o pas tor que V. Exª aca bou de
ci tar, seja na Pa ra í ba, onde con vi vo mu i to bem com
os ir mãos da Assem bléia de Deus e de ou tras con gre-
ga ções. Mas mi nha pro xi mi da de ma i or tem sido sem -
pre com a Assem bléia de Deus.A mis são ins ta la da no 
Pará ge rou tan tos fru tos que atu al men te é a ma i or
con gre ga ção do País en tre to das as de no mi na ções
evan gé li cas, a que tem o ma i or nú me ro de fiéis e a
mais or ga ni za da. Por essa ra zão, so li da ri zo-me com
V. Exª na lou va ção a esse gru po de pes so as que só
pen sa em pre gar o bem e lou var ao Se nhor.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Se na dor
Ney Su as su na, re al men te, aque la lo ca li da de pos sui
ca rac te rís ti ca in te res san te: a TV Na za ré, emis so ra é
li ga da à Igre ja Ca tó li ca, à Pa ró quia de Na za ré, que,
na ver da de, re pre sen ta a Arqui di o ce se do Pará, cujo
Pre si den te é Dom Vi cen te Zico*, nos so Arce bis po.
Dos evan gé li cos, a TV Boas No vas, do Pas tor Sa mu-
el Câ ma ra*, que, vin do do Ama zo nas, hoje di ri ge os
tra ba lhos dos evan gé li cos. Atu al men te, a Igre ja Evan -
gé li ca, a Igre ja Qu a dran gu lar e ou tras tan tas têm pro -
gra mas de rá dio e de te le vi são, por meio dos qua is
trans mi tem a sua pro gra ma ção, fa ci li tan do o seu con -
ví vio com a po pu la ção.

Faço essa re fe rên cia, Sr. Pre si den te, por que sei
tam bém que a sua fa mí lia e V. Exª – que é uma li de-
ran ça po lí ti ca no Pi a uí, Esta do tão bem re pre sen ta do
por V. Exª – co nhe cem a ne ces si da de da nos sa Ama -
zô nia, dos nos sos ri be i ri nhos, sem pre aten di dos por
mi li ta res do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca ou pe las
mis sões re li gi o sas. Na ver da de, fo ram sem pre as mis -
sões re li gi o sas e os mi li ta res que es ta be le ce ram o
pri me i ro con ta to, pres ta ram o pri me i ro aten di men to, o 
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pri me i ro re la ci o na men to com essa po pu la ção mais
dis tan te, prin ci pal men te a po pu la ção ri be i ri nha da
Ama zô nia. A Ma ri nha, com seu na vio-hos pi tal, aten de
aos ri be i ri nhos; o Exér ci to, por que guar da as fron te i-
ras e faz ins tru ção de sel va; e a Ae ro náu ti ca, pe los
ae ro por tos, têm uma li ga ção mu i to gran de com o
povo in dí ge na. É de co nhe ci men to que no Pará não
há con fli tos com os ín di os há mu i tos anos. Inclu si ve, li
uma re por ta gem na Fo lha de S.Pa u lo de do min go
so bre le van ta men to da ques tão in dí ge na no Bra sil em 
vá ri os Esta dos, con fir man do que no Pará não ocor re
esse tipo de con fli to. Isso se deve mu i to às mis sões
evan gé li cas, ca tó li cas, ou seja, às mis sões re li gi o sas
e às For ças Arma das, com cer te za.

Em uma ou tra opor tu ni da de, te rei a chan ce de
fa lar mais da nos sa fa mí lia, dos nos sos vi zi nhos, da
nos sa po pu la ção. No mo men to, res trin jo-me a co-
men tar que es ti ve nes se fi nal de se ma na acom pa-
nhan do o Go ver na dor Si mão Ja te ne em vi a gem a
San ta rém.

Aqui, apro ve i to para res pon der à pro vo ca ção
da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, quan to à nos sa
San ta rém-Cu i a bá, a Br-163, ro do via que pro por ci o-
na rá ao País tra ba lhar por um pro je to como o Fome
Zero e, prin ci pal men te, cri a rá um novo cor re dor de
ex por ta ção que per mi ti rá que a pro du ção agrí co la
bra si le i ra pos sa es co ar pelo Nor te, en cur tan do a
dis tân cia em apro xi ma da men te três mil mi lhas ma -
rí ti mas, uma vez que hoje uti li za mos os por tos de
Pa ra na guá e de San tos para nos sas ex por ta ções.
Com a pa vi men ta ção da ro do via, nos sa pro du ção
será es co a da por San ta rém.

Sa be mos que é de ci são do Pre si den te Lula de -
le gar com pe tên cia ao Mi nis té rio dos Trans por tes para 
re a li zar con sór cio do Mato Gros so e do Pará. Por in -
ter mé dio de seus Go ver na do res, Bla i ro Mag gi, do
Mato Gros so, e Si mão Ja te ne, do Pará, os dois Esta -
dos as su mi rão a pa vi men ta ção de toda a ro do via, as -
fal tan do mil qui lô me tros para que essa re gião seja
toda in ter li ga da.

San ta rém tem uma ca pa ci da de de por to e re tro-
por to mu i to gran de. Lá um gru po da em pre sa Car gil
cons tru iu uma ins ta la ção para grãos, um in ves ti men to
de R$60 mi lhões no por to. O por to de San ta rém será
um gran de por to ex por ta dor. Com essa ro do via, con -
se gui re mos vi a bi li zar toda a nos sa pro du ção agrí co la.
Encur ta do o tre cho, o cus to da nos sa pro du ção di mi-
nu i rá, e po de re mos con cor rer com a soja ame ri ca na
den tro dos Esta dos Uni dos.

Isso é uma re a li da de, é fato. O Bra sil já é um
gran de ex por ta dor de soja, mas o sis te ma, o mo dal
de trans por tes, pre ci sa ser ade qua do, mo der ni za do,

di mi nu í do seu cus to para que pos sa mos, cada vez
mais, con cor rer no mer ca do in ter na ci o nal.

Em San ta rém, tam bém ina u gu ra mos uma UTI
no Hos pi tal Mu ni ci pal da ci da de, cons tru í da gra ças a
con vê nio do Go ver no do Esta do e da Pre fe i tu ra Mu ni-
ci pal de San ta rém, com o Pre fe i to Lira Maia. É a pri -
me i ra UTI ins ta la da no Ba i xo Ama zo nas. Esti ve mos
em Mu juí dos Cam pos, na ina u gu ra ção do Hos pi tal
Dr. Almir Ga bri el, e em Bel ter ra, onde ina u gu ra mos
um pos to de sa ú de.

To das es sas vi si tas ocor re ram por que nos so
Go ver na dor de ci diu fa zer par te do con sór cio, com um
ter ço dos re cur sos. O Go ver no do Pará fi ca rá res pon-
sá vel pela pa vi men ta ção do tre cho Ita i tu ba-San ta-
rém, con clu in do a obra re fe ri da pela Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

Como ain da dis po nho de al gum tem po, de se jo
ain da re for çar a po si ção as su mi da pelo Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va em vi a gem aos Esta dos
Uni dos, ao se po si ci o nar fir me men te quan to à nos -
sa par ti ci pa ção, em 2005, da Área de Li vre Co mér-
cio das Amé ri cas – Alca, blo co atu al men te for ma do
por Esta dos Uni dos, Ca na dá e Mé xi co. A en tra da do
Bra sil tra rá opor tu ni da de de par ti ci pa ção a toda
Amé ri ca La ti na numa área da ma i or im por tân cia
para o nos so fu tu ro.

O Pre si den te Lula teve a co ra gem de as su mir
essa po si ção. E al guns jor na is de cla ra ram que o Pre -
si den te Lula pa ga rá um pre ço pela sua de ci são; mas
digo que pa ga rá um pre ço mu i to bom: Sua Exce lên cia
será re co nhe ci do como o Pre si den te da Re pú bli ca
que viu à fren te e de ci diu pela ge ra ção de em pre go e
ren da. Como po de re mos sair da si tu a ção em que nos
en con tra mos? Como alon gar o pra zo de pa ga men to
de nos sa dí vi da? Como con ti nu ar a com pe tir com o
mer ca do in ter na ci o nal, que tem tec no lo gia de pon ta e 
pes so as tre i na das? Con ti nu a mos a ter di fi cul da de de
ge rar em pre go no Bra sil. Pre ci sa mos es pe ci a li zar
nos sa mão-de-obra, pois ela pre ci sa ser com pe ti ti va,
tra zer re sul ta do e cus tos, para que pos sa mos com pe-
tir com o mer ca do in ter na ci o nal. Mas, nes sa com pe ti-
ção, tam bém são mu i to im por tan tes os re cur sos, a
par te fi nan ce i ra, além da ne ces si da de de ta xas de ju -
ros com pa tí ve is com o mer ca do in ter na ci o nal.

Não sou uma au to ri da de no as sun to, mas te nho
co ra gem e até au dá cia para di zer que, de fato, te mos
que to mar de ci sões na nos sa vida – e a de ci são do
Pre si den te foi co ra jo sa e acer ta da. Cito o exem plo
das em pre sas mul ti na ci o na is ins ta la das no Bra sil que 
te rão um fa tor de con cor rên cia com o qual ne nhu ma
em pre sa na ci o nal po de rá com pe tir. Uma gran de em -
pre sa de en ge nha ria – no Bra sil, uma gran de em pre i-
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te i ra – não terá con di ções de re a li zar uma obra por
um pre ço mais ba i xo do que o de uma em pre sa es -
tran ge i ra. Por quê? Por que ele traz o re cur so de fora,
a uma taxa de ju ros in fe ri or a 12% ao ano. Por tan to, o
nos so mer ca do não nos per mi te com pe tir com eles.
Então, só por tra zer re cur sos in ter na ci o na is, de em -
prés ti mo ex ter no do Bird ou do Ban co Mun di al para
es ses in ves ti men tos, até mes mo para es ses ser vi ços,
es sas em pre sas ven ce rão as li ci ta ções, não há como
con cor rer com elas. O fa tor de con cor rên cia de las é
mu i to su pe ri or ao nos so. Então, pre ci sa mos equi li-
brar.

O Pre si den te tem acer ta do tam bém ao re for çar
o Mer co sul. Com esse re for ço, com o es ta be le ci men-
to de no vas re gras, de no vas téc ni cas para que, cres -
cen do, pos sa mos nos en tro sar no Mer co sul nes ses
pró xi mos dois anos. A par tir de 2005, a re a li da de será 
a par ti ci pa ção do Bra sil na Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas.

Por que o Bra sil? Por sua im por tân cia es tra té gi-
ca e pela li de ran ça na Amé ri ca La ti na. Ago ra, o Pre si-
den te tam bém de tém a li de ran ça po lí ti ca na Amé ri ca
La ti na. Os Pre si den tes de to dos os pa í ses la ti-
no-ame ri ca nos re co nhe cem no Pre si den te Lula um lí -
der que pode re pre sen tar, e re pre sen ta rá mu i to, bem
a Amé ri ca La ti na toda. Te re mos o fa tor po lí ti co fa vo-
rá vel à de ci são do Pre si den te.

Des de o iní cio, quan do se fa la va na Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas, fui fa vo rá vel. Po dem re -
lem brar, está nos Ana is do Se na do Fe de ral e nos
Ana is do Con gres so Na ci o nal mi nha po si ção fa vo-
rá vel à Alca. Por quê? Por que essa é a so lu ção de fu -
tu ro, de van guar da. Te mos que en ten der que não bas -
ta ape nas que rer, te mos que par ti ci par efe ti va men te.
E o mer ca do in ter na ci o nal cres ce de ma ne i ra as som-
bro sa. A ne ces si da de de nos mo der ni zar mos, de nos
unir mos para tra ba lhar pela ca u sa pú bli ca pas sa pela
for ti fi ca ção de nos sas ins ti tu i ções, de nos sas em pre-
sas e dos nos sos tra ba lha do res.

Todo tem po fa la mos em sa lá rio mí ni mo. É in te-
res san te, re co nhe ço o mé ri to de to dos que aqui fa lam
nes se as sun to, em es pe ci al do Se na dor Pa u lo Paim,
que é o Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral. Mas
como au men ta re mos sa lá rio mí ni mo nos ní ve is in ter-
na ci o na is se nos sa eco no mia é re gi o nal, se nos sas
em pre sas são re gi o na is, se nos sa mas sa de re cur sos
é na ci o nal? Não po de mos com pa rar nos sos sa lá ri os
com os de ou tros pa í ses. Para isso, te mos que par ti ci-
par da eco no mia glo bal, do bolo de ar re ca da ção.

Há pou co o Se na dor Ney Su as su na lem brou de
Ta i wan. Por que eles cons ti tu í ram um novo país em
tão pou co tem po? Por par ti ci pa rem da mas sa de re -

cur sos ge ra da por to dos aque les pa í ses. O mes mo
ocor reu na Eu ro pa. Por tu gal era um país tido como
atra sa do, sem sis te ma de trans por tes, sem ae ro por-
tos ou ho téis, não po dia se quer re ce ber os tu ris tas. O
Mer ca do Co mum Eu ro peu, de po is da en tra da de Por-
tu gal, de ci diu in ves tir em in fra-es tru tu ra, co mér cio, in -
dús tria no país. O pró prio vi nho, que sem pre foi um
pro du to por tu guês de alta qua li da de, não dis pu nha
de ca pa ci da de de pro du ção, lo gís ti ca, de pre pa ro ou
trans por te para a ex por ta ção. Só com a en tra da no
Mer ca do Co mum Eu ro peu, Por tu gal tor nou-se um
país im por tan te, do ní vel dos de ma is pa í ses da que le
blo co. O mes mo acon te ce rá ao Bra sil.

Encer ro, Sr. Pre si den te, sa tis fe i to e or gu lho so
em po der di zer que es ta mos no rumo e no ca mi nho
cer tos. Pre ci sa mos de um pou co mais de pa ciên cia e
con ti nu ar a lu tar, acre di tan do no País e no Pre si den te,
para que re al men te pos sa mos ter con di ções de di zer,
no fu tu ro, que va leu a pena o tem po que pas sa mos e
tra ba lha mos jun tos pelo nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Sr. Se na dor Pa pa léo Paes, do PMDB do
Ama pá. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o meu pro nun ci a-
men to, hoje, é um pro nun ci a men to de re co nhe ci men-
to aos gran des ser vi ços que re ce be mos por meio do
sis te ma de co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral.

Para isso, de se jo re gis trar que os par la men tos
mo der nos, a exem plo do que ocor re com ou tras ins ti-
tu i ções do mun do con tem po râ neo, têm se em pe nha-
do sis te ma ti ca men te em aper fe i ço ar seus ca na is de
co mu ni ca ção com a so ci e da de, bus can do uma cres -
cen te in te ra ção com o ele i to ra do e com os ci da dãos
em ge ral.

O Se na do Fe de ral não es ca pa a tais pro pó si tos.
Aliás, o re la ci o na men to en tre o Se na do e a so ci e da de
bra si le i ra, hoje, pode ser con si de ra do um exem plo
para mu i tos po vos, a jul gar pela re cep ti vi da de dos
pro gra mas que co lo cam em con ta to di re to ci da dãos
de todo o ter ri tó rio na ci o nal e seus re pre sen tan tes
nes ta Casa Le gis la ti va.

Nes se caso, me re ce des ta que o “Ser vi ço 0800
– a Voz do Ci da dão”, que, ope ran do 24 ho ras por dia,
sete dias por se ma na, já re ce beu, des de sua en tra da
em fun ci o na men to, em 1997, mais de 100 mil ma ni-
fes ta ções, ge ran do 46 mil re gis tros de men sa gens
aos Se na do res e tam bém a se to res ad mi nis tra ti vos
do Par la men to. So men te no ano pas sa do, fo ram con -
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ta bi li za das 46.148 men sa gens, por meio de li nhas te -
le fô ni cas, fax e en de re ço ele trô ni co na Inter net.

Na con di ção de in te gran te do sis te ma po lí ti co e
da mais alta es fe ra le gis la ti va do País, o Se na do Fe -
de ral en ten de que os seus com pro mis sos para com o
ci da dão bra si le i ro trans cen dem a ati vi da de le gis la ti-
va. Assim, tem as su mi do cres cen te men te uma pos tu-
ra de trans pa rên cia e bus ca do, com in sis tên cia, pres -
tar con tas à so ci e da de.

O “Ser vi ço 0800 – a Voz do Ci da dão”, cu jos re -
sul ta dos des ta quei re su mi da men te, é um dos ins tru-
men tos uti li za dos para esse fim. Abor dan do o êxi to
des se ser vi ço no re la tó rio de ati vi da des, o Di re tor da
Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas, o Sr. Fran cis co
Etel vi no Bi on do, en fa ti za que essa e ou tras ini ci a ti-
vas, como o “Pro gra ma Vi si te o Se na do”, de sem pe-
nha o pa pel de amál ga ma da ci da da nia e re for çam o
com pro mis so com a in for ma ção.

A ex pli ca ção para o fun ci o na men to des ses ser -
vi ços está na cons ta ta ção de que o Se na do Fe de ral e
os Se na do res não po di am mais fi car “apar ta dos” da
so ci e da de, li mi tan do-se à con vo car os ele i to res, pe ri-
o di ca men te, para es co lher os seus re pre sen tan tes. A
re de mo cra ti za ção do País, a Assem bléia Cons ti tu in te
e o pró prio pro ces so de cons ci en ti za ção po pu lar, in -
ten si fi ca do pe las no vas tec no lo gi as de co mu ni ca ção,
de ram ori gem a um novo pa drão de re la ci o na men to
en tre so ci e da de e Esta do.

No que con cer ne ao Se na do, foi de ci si va a cri a-
ção, em 1996, da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção, que se
pro pôs a ofe re cer um am plo le que de in for ma ções ao
povo bra si le i ro. Sur gi ram, en tão, a TV Se na do, a Rá-
dio Se na do, e a Agên cia Se na do, as qua is, jun ta-
men te com a home page da Insti tu i ção, le va ram os
ci da dãos co muns ao uni ver so das in for ma ções par la-
men ta res.

Até en tão, so men te ti nha aces so a esse uni ver-
so, o ci da dão que se dis pu ses se a acom pa nhar pes -
so al men te os tra ba lhos de sen vol vi dos no ple ná rio ou
nas sa las de Co mis sões. Ta re fa di fí cil para os mo ra-
do res de Bra sí lia e pra ti ca men te im pos sí vel para os
bra si le i ros de ou tras re giões.

Os me i os de co mu ni ca ção, por tan to, de mo cra ti-
za ram a in for ma ção, que pas sou a ser com par ti lha da
por mi lhões de bra si le i ros de to dos os qua dran tes.

Era pou co. Fal ta va um ins tru men to que, uma
vez in for ma da a po pu la ção bra si le i ra, per mi tis se-lhe
ex pres sar-se jun to aos seus re pre sen tan tes e par ti ci-
par de for ma mais ati va das ses sões do Par la men to.
O Ser vi ço 0800 logo se re ve la ria um me ca nis mo efi-
caz, con quis tan do a sim pa tia do pú bli co. Por meio

dele, es pe ci al men te pela dis ca gem gra tu i ta, o ci da-
dão pode se ma ni fes tar, en ca mi nhan do su ges tões,
crí ti cas e opi niões, so li ci tar có pi as de nor mas le gis la-
ti vas, con fe rir a tra mi ta ção de pro je tos e so li ci tar in for-
ma ções di ver sas so bre o fun ci o na men to do Se na do.

Esse ser vi ço vai além, per mi tin do for mar um
“Ban co de Idéi as Le gis la ti vas“ a par tir da ma ni fes ta-
ção po pu lar e até mes mo ser vir como fon te de con sul-
tas so bre o que pen sa o ci da dão bra si le i ro. É o que
ocor reu re cen te men te com a pes qui sa “O Se na do Fe -
de ral e a Re for ma da Pre vi dên cia”, tema da ma i or atu -
a li da de. Essa pes qui sa, ten do por base 2.832 ci da-
dãos que es pon ta ne a men te aci o na ram o Ser vi ço
0800, de mons trou que pra ti ca men te to dos os en tre-
vis ta dos (97%) ti nham co nhe ci men to da ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca; que 87% con cor da vam com 
a ne ces si da de da re for ma; que 77% são fa vo rá ve is a
ela; que 31% têm ex pec ta ti va de que se ex tin gam os
pri vi lé gi os de de ter mi na das ca te go ri as pro fis si o na is;
que 29% acre di tam que o sis te ma pre vi den ciá rio
“está fa li do ou vai fa lir”; e que 16% con si de ram a Pre -
vi dên cia atu al ine fi ci en te.

A pes qui sa, Sr. Pre si den te, re ve lou mu i tas ou -
tras in for ma ções, como, por exem plo, que 61% dos
en tre vis ta dos não acre di ta vam que po de ri am ser pre -
ju di ca dos pela re for ma e que 91% des ta ca ram a im-
por tân cia da par ti ci pa ção dos Se na do res de seu Esta -
do na apre ci a ção da pro pos ta. Ini ci a ti vas como essa,
sem dú vi da, con tri bu em de for ma sig ni fi ca ti va para
que nós, Se na do res, pos sa mos co nhe cer me lhor o
pen sa men to e a ex pec ta ti va do nos so ele i to ra do.

Essas in for ma ções ori en tam o Po der Pú bli co
para que di vul gue, de for ma efi ci en te e cla ra, sem de i-
xar ne nhu ma dú vi da à so ci e da de, o que re al men te
sig ni fi ca rão as re for mas da Pre vi dên cia, prin ci pal-
men te, e a tri bu tá ria. O povo bra si le i ro sabe que é im -
por tan te a re a li za ção no País das duas re for mas,
mas, in qui ri do em pro fun di da de so bre o que ocor re rá,
prin ci pal men te, com o ser vi dor pú bli co, dou-lhes cer -
te za, Srªs e Srs. Se na do res, de que ele não sabe a
res pos ta. O que es ta mos que ren do é que o Go ver no
use sua prer ro ga ti va de le var o co nhe ci men to ne ces-
sá rio ao povo bra si le i ro, a fim de que pos sa op tar e
ori en tar seus Par la men ta res quan to à vo ta ção, prin ci-
pal men te da re for ma da Pre vi dên cia.

Tam bém vi san do à in te ra ção com o pú bli co, a
Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas man tém o Pro-
gra ma Vi si te o Se na do. Tra ta-se de um pro gra ma que
fun ci o na por meio de vi si tas mo ni to ra das to dos os
dias da se ma na, in clu si ve fe ri a dos, e que aten deu,
até o fi nal do ano pas sa do, a 54.459 vi si tan tes, dos
qua is 3.044 es tran ge i ros. Além de co nhe ce rem as
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ins ta la ções do Se na do Fe de ral, sua im por tân cia his -
tó ri ca e sua be le za ar qui te tô ni ca, os vi si tan tes ain da
têm a opor tu ni da de de am pli ar seus co nhe ci men tos
so bre a ati vi da de le gis la ti va. A di vul ga ção do Se na do
Fe de ral se com ple men ta ain da com pu bli ca ções es -
pe cí fi cas, even tos e ce ri mô ni as di ver sos, e o pro je to
Cul tu ra ao Meio-Dia, que tem por fi na li da de a di fu são
cul tu ral, por meio de fil mes e do cu men tá ri os na ci o na-
is e es tran ge i ros.

A TV Se na do e a Rá dio Se na do, com uma pro -
gra ma ção de alta qua li da de, mes clan do en tre te ni-
men to e in for ma ção, fir ma ram-se ra pi da men te na
prefe rên cia de quan tos se in te res sam pela vida pú bli-
ca e pela ati vi da de le gis la ti va. O Jor nal do Se na do,
que há dias es tre ou um novo e belo pro je to grá fi co, in -
clu in do o uso de co res, tem hoje uma ti ra gem de 68
mil exem pla res.

Esse no tá vel tra ba lho de co mu ni ca ção é com -
ple men ta do com a par ti ci pa ção po pu lar, vi a bi li za da
por pro gra mas como o Ser vi ço 0800 – a Voz do Ci da-
dão e o Pro je to Vi si te o Se na do, en tre ou tras. Ao des -
ta car a im por tân cia des sas ini ci a ti vas, que ro pa ra be-
ni zar a Mesa Di re to ra e to dos os co le gas Par la men ta-
res pelo êxi to des sas me di das, es ten den do, mu i to
jus ta men te, os cum pri men tos aos pro fis si o na is que
tor nam pos sí vel a in dis pen sá vel in te ra ção com a so ci-
e da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, do PFL do Ma -
ra nhão. V. Exª po de rá usar da pa la vra até o fi nal da
ses são.

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, en tre os acon te ci men-
tos gra ves que se ima gi na pos sam con tur bar este
novo sé cu lo XXI, so bre põe-se, se gun do os es tu di o-
sos, o pro ble ma so ci al. Extre ma-se não pela cres cen-
te lon ge vi da de das po pu la ções, o que se ria sa u dá vel,
mas pela ine fi cá cia com que tem sido ad mi nis tra do
pe los go ver nos.

De gran de sen si bi li da de so ci al, por tan to, que a
Igre ja Ca tó li ca te nha es co lhi do para a co nhe ci da e
pres ti gi a da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2003 – sob o
lema “Vida, Dig ni da de e Espe ran ça” – o de ba te so bre
as pes so as ido sas, con tri bu in do, as sim, para aju dar
na com pre en são dos pro ble mas e so lu ções re la ti vos
aos que não são mais jo vens.

No mun do atu al, em cada dez pes so as, uma
tem mais de 60 anos de ida de. O to tal des se gru po
etá rio, se gun do da dos da ONU, é es ti ma do em 646

mi lhões de pes so as, acres ci do, a cada mês, por ou tro
um mi lhão. Entre os anos 2000 e 2050, as pes so as
com essa ou mais ida de, em todo o mun do, se igua la-
rão ao nú me ro de cri an ças en tre zero e 14 anos. Por -
tan to, jo vens e ve lhos re pre sen ta rão a mes ma pro por-
ção da po pu la ção. Atu al men te, já ocor re em re giões
de sen vol vi das que o nú me ro de pes so as de ida de
avan ça da su pe ra o de cri an ças. Já são 70 mi lhões as
pes so as com 80 anos ou mais, es ti man do-se que, em 
50 anos, exis ti rão 350 mi lhões de pes so as com mais
de 80 anos.

No Bra sil, já con ta mos com 14,5 mi lhões de
pes so as de fi ni das pe las es ta tís ti cas como ido sas, ne -
las pre do mi nan do a po pu la ção fe mi ni na (60%). Des -
se gru po etá rio, 94% pos su em tí tu lo de ele i tor e es tão
ap tos a exer ce rem seus di re i tos de ci da da nia.

Em 2020, o Bra sil, que sem pre exal ta mos como
uma Na ção jo vem, será o sex to País mais en ve lhe ci-
do do mun do.

A taxa de fe cun di da de das bra si le i ras, em 1992,
era de 2,7 fi lhos por mu lher; em 2000, caiu para 2,2, e
pros se gue a ten dên cia para atin gir o ín di ce de 1,6 dos 
pa í ses de sen vol vi dos.

Pa re ce-nos opor tu no trans cre ver, nes te pon to,
tre cho de Tem po de Me mó ria, um dos úl ti mos li vros
do co nhe ci do fi ló so fo e ju ris ta ita li a no Nor ber to Bob -
bio, cuja ida de já ul tra pas sou a casa dos 90 anos:

Aque les que es cre ve ram obras so bre a 
ve lhi ce, a co me çar por Cí ce ro, ti nham por
vol ta de ses sen ta anos. Hoje um se xa ge ná-
rio está ve lho ape nas no sen ti do bu ro crá ti-
co, por que che gou à ida de em que ge ral-
men te tem di re i to a uma pen são. O oc to ge-
ná rio, sal vo ex ce ções, era con si de ra do um
ve lho de cré pi to, de quem não va lia a pena
se ocu par. Hoje, ao con trá rio, a ve lhi ce, não
bu ro crá ti ca mas fi si o ló gi ca, co me ça quan do
nos apro xi ma mos dos oi ten ta, que é afi nal a 
ida de mé dia da vida, tam bém em nos so
país (Itá lia), um pou co me nos para ho mens,
um pou co mais para as mu lhe res...Vo cês
sa bem mu i to bem que, ao lado da ve lhi ce
cen si tá ria ou cro no ló gi ca e da ve lhi ce bu ro-
crá ti ca, exis te tam bém a ve lhi ce psi co ló gi ca
ou sub je ti va. Bi o lo gi ca men te, con si de ro que
mi nha ve lhi ce co me çou no li mi ar dos oi ten ta
anos. No en tan to, psi co lo gi ca men te, sem pre
me con si de rei um pou co ve lho, mes mo
quan do era jo vem. Fui ve lho quan do era jo -
vem e quan do ve lho ain da me con si de ra va
jo vem até há pou cos anos...
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Tra go este as sun to a de ba te, Sr. Pre si den te –
ins pi ra do numa ex ce len te re por ta gem da re vis ta Pro-
ble mas Bra si le i ros, as si na da pela jor na lis ta Ce cí lia
Pra da –, com o ob je ti vo de des per tar os nos sos ho -
mens pú bli cos para a som bria pers pec ti va do fu tu ro
da pre vi dên cia bra si le i ra e, prin ci pal men te, mo vi do
pela pre o cu pa ção em re la ção ao des ti no que se re-
ser va aos ido sos de hoje e aos ido sos de ama nhã.

Em tem pos não re mo tos, con si de rá ve is par ce-
las da po pu la ção ur ba na, em nos so país, con quis ta-
vam suas jus tas apo sen ta do ri as, após dé ca das de
tra ba lho, com sa lá ri os pra ti ca men te si mi la res aos das 
suas ati vi da des, e par ti lha vam com fi lhos e ne tos o
cres ci men to pro fis si o nal de suas fa mí li as.

Isso já não ocor re. As ava li a ções es ta tís ti cas de -
mons tram que a ma i o ria (69,4%) dos ido sos vive com
até dois sa lá ri os mí ni mos; 19.4% re ce bem de dois a
cin co sa lá ri os e 11,2% têm ren da aci ma de cin co mí -
ni mos.

E se a apo sen ta do ria da clas se C sem pre foi ir ri-
só ria, atu al men te é a clas se mé dia, re pre sen ta ti va da
ma i o ria dos tra ba lha do res pro fis si o na is, que se en-
con tra com pro ven tos in te i ra men te de fa sa dos. E, a
cada dia, vê suas frá ge is apo sen ta do ri as ame a ça das
por no vas res tri ções le ga is, ta xa ções, tri bu tos e des -
va lo ri za ções.

Con si de ra da um di re i to, a apo sen ta do ria de ve-
ria as se gu rar uma ren da sa tis fa tó ria, que per mi tis se
aos in di ví du os man ter seu ní vel de vida e ga ran tir
suas ne ces si da des vi ta is. Mas não é isso o que acon -
te ce, e a tra di ção da apo sen ta do ria vai se trans for-
man do numa per di da ilu são.”

Sr. Pre si den te, pros si go exa mi nan do a si tu a ção
dos apo sen ta dos e, em ra zão do adi an ta do da hora,
peço a V. Ex.ª que dê por lido o todo do meu dis cur so
nes ta tar de em que este tema de ve ria ser ati vo nas
dis cus sões de to dos nós. 

Mu i to obri ga do.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DO SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O apo -
sen ta do de hoje, para me re fe rir ape nas à clas se mé -
dia bra si le i ra, não ga nha o su fi ci en te para man ter o
pa drão de vida do seu pe río do ati vo. So fren do o pre -
con ce i to da ida de, não con se gue re tor nar ao mer ca-
do de tra ba lho para su ple men tar seus ga nhos.

No Tra ba lho So ci al com Ido sos do Sesc de São
Pa u lo – ins ti tu i ção que, há cer ca de qua tro dé ca das,
tem ofe re ci do im por tan te con tri bu i ção ao aten di men-
to de ido sos -, sua co or de na do ra, Mar ta Lor de lo Gon -

çal ves, re gis trou para a re vis ta “Pro ble mas Bra si le i-
ros” que a so li ci ta ção mais co mum dos ido sos que
pro cu ram esse ser vi ço é uma só: tra ba lho. Qu e rem
re tor nar ao mer ca do de tra ba lho e não en con tram dis -
po ni bi li da de para isso.

Numa pro por ção bas tan te as sus ta do ra de ca-
sos, o apo sen ta do de hoje de pa ra-se com o pro ble ma
de fi lhos em bus ca de em pre gos exa u ri dos. Tes te mu-
nha os epi só di os da in fân cia ca ren te, da edu ca ção
de fi ci en te, da de lin qüên cia ju ve nil, do caos na sa ú de.
Vive sub me ti do à cul tu ra dos pre con ce i tos. Nos fil mes
e na te le vi são,  as so cia-se o “ve lho” à de ca dên cia, de -
sam pa ro e po bre za, de fron tan do-o, no cul to avas sa-
la dor da ju ven tu de, com o jo vem belo, bo ni to, ge ne ro-
so, o de se ja do ob je to se xu al.

É aí que se de ses tru tu ra a per so na li da de da-
que le que, iso la do do con ví vio pro fis si o nal e até mes -
mo do so ci al, vai ati rar no ócio an gus ti an te um im por-
tan tís si mo po ten ci al que es ta ria dis po ní vel para a so -
ci e da de. Pes qui sas in for mam que 40 mi lhões de apo -
sen ta dos nor te-ame ri ca nos pas sam em mé dia 43 ho -
ras por se ma na di an te de um te le vi sor. Não têm onde
dis por sua ex pe riên cia e qua li fi ca ções, tão ne ces sá ri-
as ao meio so ci al.

Esta a te má ti ca da 2ª Assem bléia Mun di al so bre
o Enve lhe ci men to, pro mo vi do pela ONU em Ma dri em 
abril do ano pas sa do. Os de le ga dos dos pa í ses-mem-
bros, par ti ci pan tes do Encon tro, re fle ti ram o pen sa-
men to de suas so ci e da des, de que se tor nou ob so le ta
a po lí ti ca  dos go ver nos na bus ca do ide al do “en ve-
lhe ci men to sa u dá vel”.

O pa ra dig ma, do ra van te, deve ser subs ti tu í do
pelo “en ve lhe ci men to ati vo”, que, se gun do de fi ni ção
da ONU, en ten de-se como “o pro ces so pelo qual se
oti mi zam as opor tu ni da des de bem-es tar fí si co, so ci al
e men tal du ran te toda a vida, com o ob je ti vo de am pli-
ar a es pe ran ça de vida sa u dá vel, a pro du ti vi da de e a
qua li da de de vida na ve lhi ce”.

É pro por ci o nar ao ido so o di re i to e a opor tu ni da-
de de man ter-se no mer ca do de tra ba lho ade qua do
aos seus an se i os e às suas qua li fi ca ções, no in te res-
se das ne ces si da des da pró pria so ci e da de.

O re fe ri do Encon tro in ter na ci o nal se guiu-se ao
re a li za do em 1982, pro cu ran do de mons trar, com for te
em ba sa men to ci en tí fi co e so ci o ló gi co, que a lon ge vi-
da de não deve ser en ca ra da como uma ex ce ção ou
um far do.

Em tor no da de li mi ta ção das fa i xas etá ri as, co -
me ça-se pela dis cus são de como de fi nir o ins tan te da
ve lhi ce. Fixa-se em al guns pa í ses esse li mi te em 60
ou 65 anos como uma con ce i tu a ção me ra men te de -
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mo grá fi ca. O des gas te na tu ral do or ga nis mo co me ça
des de o nas ci men to, mas a me di ci na, hoje, já con tro la
qua se to das as do en ças in fec ci o sas e tem me i os efi-
ca zes de com ba ter do en ças crô ni cas que po dem
aco me ter os mais ido sos.

Atri bui-se a San to Agos ti nho o se guin te pen sa-
men to fi lo só fi co so bre a cri a tu ra hu ma na: ao nas cer
uma cri an ça, não se sabe se ela vai ser ou não fe liz,
bem ou mal su ce di da na vida; sabe-se ape nas que
ela um dia vai mor rer...

São os bons há bi tos nu tri ci o na is, o exer cí cio fí -
si co, o não ta ba gis mo e a su ple men ta ção de subs tân-
ci as como vi ta mi nas e sais mi ne ra is que con di ci o nam
a lon ge vi da de em cada in di ví duo.

Com as no vas con quis tas da me di ci na e da tec -
no lo gia, que pos si bi li tam ao ser hu ma no vi ver cada
vez mais, a ex pec ta ti va de vida cres ce con ti nu a men-
te. No Bra sil, em 1950 era de 45 anos. Hoje, atin ge
qua se 70. Em pa í ses como Ja pão e Su é cia, a ex pec-
ta ti va de vida vai até 85 anos.

Está ocor ren do, na ver da de, uma sub ver são de
ex pec ta ti vas po pu la ci o na is. O seg men to ido so (pes-
so as com mais de 60 anos) cres cen do mais do que os 
ou tros, tan to nos pa í ses de sen vol vi dos como nas na -
ções em de sen vol vi men to.

A ten dên cia mun di al, por tan to, en ca mi nha-se
para um fe nô me no que tem sido des cri to como “um
ter re mo to de mo grá fi co”, “o po der cin za” ou “a pes te
cin zen ta”, ca rac te ri za do pela au sên cia de jo vens que
tra ba lhem para sus ten tar as po pu la ções mais ido sas,
fato que já ocor re em al guns pa í ses.

A te le vi são bra si le i ra tem pro du zi do re por ta-
gens, con fir ma das por pes qui sas, so bre a exis tên cia
de mi cro mu ni cí pi os bra si le i ros, de até 5 mil ha bi tan-
tes, nos qua is os be ne fí ci os pre vi den ciá ri os re pre sen-
tam mu i tas ve zes 20,3% da ren da mo ne tá ria das fa -
mí li as. Um atra so no pa ga men to das pen sões é su fi ci-
en te para aba lar a eco no mia lo cal. No país todo, essa
mé dia atin ge 7,2%. 

Se nhor Pre si den te.
A mor te é ine xo rá vel, mors ul ti ma li nea re rum

est (a mor te é pon to fi nal de to das as co i sas). Indis cu-
ti vel men te de cli nan te, igual men te, a vi ta li da de de
uma pes soa. No en tan to, as pes qui sas ci en tí fi cas –
atra vés da me di ci na, dos ge ron tó lo gos, psi có lo gos e
so ció lo gos – são unâ ni mes na afir ma ção de que o en -
ve lhe ci men to fi si o ló gi co é me nos dra má ti co do que as 
im pli ca ções so ci a is so fri das pe los ido sos, ví ti mas de
pre con ce i tos in con sis ten tes que lhes im põe o meio
onde vi vem.

De ve mos es tar aten tos, como sem pre es ti ve-
mos, para es sas trans for ma ções so ci a is que, que i-
ra mos ou não, com põem a re a li da de do mun do em
que vi ve mos. Se, en tre tan tos pro ble mas, já se en -
fren ta – em bo ra mu i to mo des ta men te – o do in cha-
ço das po pu la ções, com mi lhões de ca sa is, no mun -
do in te i ro, exer cen do es pon tâ nea e cons ci en te men-
te o con tro le da fa mí lia, há de se en fren tar tam bém
o dos gru pos etá ri os que nos le ga ram os ri cos fru tos
do seu tra ba lho.

Como le gis la do res, cabe-nos o de ver da cri a ti vi-
da de para as se gu rar aos mais ve lhos a qua li da de de
vida a que têm di re i to no de cli nar das suas exis tên ci-
as. Não per mi tir que, por se rem ido sos, de vam ape -
nas ser in clu í dos nas es ta tís ti cas de fins eco nô mi cos.
Ao con trá rio, sem pre lhes con sa grar, nas leis por nós
vo ta das, o re co nhe ci men to da Na ção pela va li o sa
con tri bu i ção que ofe re ce ram ao nos so pro gres so.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor

Edi son Lo bão, V. Ex.ª será aten di do, na for ma re gi-
men tal.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Ro me ro
Jucá, Edu ar do Aze re do, Ante ro Paes de Bar ros e a
Sra. Se na do ra Lú cia Vâ nia 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. Ex.ªs se rão aten di dos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, em di ver sas oca siões, ocu pei a tri bu-
na des ta Casa para de nun ci ar os abu sos pra ti ca dos
pela cha ma da in dús tria das mul tas de trân si to. Na
ses são de hoje, vol to ao as sun to, por que os con du to-
res de ve í cu los con ti nu am sen do ex tor qui dos pelo
ape ti te des con tro la do da fis ca li za ção ele trô ni ca.

Lo gi ca men te, nin guém em sã cons ciên cia po-
de ria cri ti car o Go ver no quan do este de sem pe nha
cor re ta men te uma de suas fun ções prin ci pa is, qual
seja, a de res pe i tar os di re i tos bá si cos dos ci da dãos.
To da via, no caso das li mi ta ções de ve lo ci da de dos ve -
í cu los, a qual é con tro la da pe los cha ma dos “par da is”,
as in jus ti ças se su ce dem a cada ins tan te com a
anuên cia das au to ri da des, ca u san do pre ju í zos de ma-
si a da men te ele va dos aos bol sos dos mo to ris tas, que
não es tão mais su por tan do o acú mu lo des sas co-
bran ças e nada po dem fa zer.

La men ta vel men te, em qua se todo o Bra sil, o
Go ver no en con trou uma ma ne i ra fá cil de sa tis fa zer o
Leão sem pre ci sar po le mi zar com o Con gres so Na ci-
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o nal e com os gru pos de pres são exis ten tes na cha -
ma da so ci e da de or ga ni za da. Na ver da de, as mul tas
as si na la das pe los “par da is” re pre sen tam para o bol so
do ci da dão bra si le i ro mais um im pos to, aliás, um im -
pos to di re to, e mais um en ge nho so ar dil para ex tor-
quir re cur sos dos ci da dãos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para evi -
tar a con ti nu i da de des sas co bran ças, que são efe tu a-
das sem um con tro le cri te ri o so, é pre ci so que seja es -
ta be le ci do pe las au to ri da des com pe ten tes um sis te-
ma de ge ren ci a men to ho nes to so bre os dis po si ti vos
fis ca li za do res. Com isso, se ria pos sí vel de sa ti var al -
guns es tra ta ge mas uti li za dos, de ma ne i ra de li be ra da,
para mul tar não só os que ex ce dem a ve lo ci da de per -
mi ti da na via, mas tam bém os mo to ris tas dis tra í dos,
ou seja, aque les que não per ce be ram que es ta vam
tra fe gan do em uma via onde a ve lo ci da de má xi ma foi
mu da da re pen ti na men te sem uma ra zão evi den te e
ló gi ca.

Sem dú vi da al gu ma, se ria sa lu tar que já es ti ves-
se em vi gor um di plo ma le gal que per mi tis se a re gu la-
ção e o ajus te dos dis po si ti vos tec no ló gi cos uti li za dos
para con tro lar a ve lo ci da de dos ve í cu los no meio ur -
ba no e nas vias es tra té gi cas que dão aces so a es ses
cen tros.

Entre tan to, a cha ma da in dús tria das mul tas de
trân si to tem am plo res pal do, que é de di fí cil su pe ra-
ção. Pois bem, a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu ar ti go
22, in ci so XI, es ta be le ce que a com pe tên cia para opi -
nar so bre esse as sun to é res tri ta à União. Des sa ma -
ne i ra, como reza a Car ta Mag na, nos ter mos atu a is,
ape nas a União tem o po der de in ter fe rir nes sa ma té-
ria. To da via, se lhe aprou ver, dis põe de to dos os po -
de res para ex pres sar, no Có di go de Trân si to Bra si le i-
ro, Lei n° 9.503, de 1997, as mo di fi ca ções que ache
re le van tes e in vo car re gu la men ta ção téc ni ca jun to ao
Con se lho Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN), que é o
foro in di ca do para a ques tão.

Como po de mos con clu ir, a in dús tria das mul tas
de trân si to, que cor re sol ta em todo o País e pune mi -
lhões de pes so as, está de vi da men te pro te gi da pela
Cons ti tu i ção e é mais uma for ma ab sur da de au men-
tar a ta xa ção dos bra si le i ros, que já es tão sub me ti dos
a uma das ma i o res car gas tri bu tá ri as do pla ne ta.

Na ver da de, as mul tas de trân si to vi ra ram re ce i-
ta lí qui da e cer ta para Esta dos e Mu ni cí pi os. Por isso,
as au to ri da des lo ca is não têm qual quer in te res se em
in for mar a po pu la ção so bre as nor mas vi gen tes. Ine-
vi ta vel men te, di an te da ine xis tên cia de uma cam pa-
nha efi caz de es cla re ci men to nes se sen ti do, de ma -
ne i ra in jus ta, as mul tas vão cres cen do e as pes so as
são obri ga das a pagá-las. Assim, no fi nal de cada

mês, ao abrir a ca i xa de cor re io e re co lher a con ta de
luz, de te le fo ne, de água, de gás, a co bran ça do con -
do mí nio e ou tras, o ci da dão re ce be ain da uma in con-
ve ni en te mul ta de trân si to, da qual não pode fu gir.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em For -
ta le za, por exem plo, a in dús tria das mul tas de trân si-
to é um su ces so com pro va do. Se gun do pes qui sa re -
a li za da pelo Ve re a dor Nel son Mar tins, do Par ti do
dos Tra ba lha do res (PT), en tre os anos de 1999 e
2001, a ar re ca da ção das mul tas mais do que do brou
na que la ca pi tal. Em 1999, a Pre fe i tu ra con se guiu ar -
re ca dar 7.693.884 re a is e, no fi nal de 2001, o mon -
tan te ar re ca da do re gis trou 17.897.154 re a is. Como
po de mos ve ri fi car, o au men to foi da or dem de 142%
em ape nas dois anos, o que é, na ver da de, um re gis-
tro es pe ta cu lar.

Di an te de tudo o que aca ba mos de co men tar
nes te pro nun ci a men to, con clu í mos que a le gis la ção
na ci o nal do trân si to se vem re ve lan do como uma co -
le tâ nea de ex tra va gân ci as, er ros, omis sões, exa ge-
ros, fal ca tru as e tra pa lha das. Por es ses mo ti vos per -
ver sos, é che ga da a hora da apre sen ta ção de pro po-
si ções e de ações ju di ci a is que te nham como ob je ti vo
a mu dan ça ra di cal da es tru tu ra de fun ci o na men to do
trân si to bra si le i ro. Uma das pro vi dên ci as ini ci a is po-
de ria ser, por exem plo, o im pe di men to da apli ca ção
de mul ta ao mo to ris ta que es ti ves se tra fe gan do a uma 
ve lo ci da de in fe ri or a 80% da ve lo ci da de per mi ti da em
de ter mi na da via, quan do a ve lo ci da de per mi ti da cai
abrup ta men te pró xi mo ao ra dar. Sem dú vi da al gu ma
se ria um bom co me ço. O CONTRAN bem que po de-
ria dar o pri me i ro pas so nes sa di re ção, re gu la men-
tan do me lhor o uso de par da is e de bar re i ras ele trô ni-
cas, para aca bar de vez com os abu sos que es tão
sen do co me ti dos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em nos sa his tó ria re cen te, exis tem inú-
me ras pes so as, en tre po lí ti cos e ad mi nis tra do res pú -
bli cos, que hon ra ram de modo mu i to es pe ci al o ser vi-
ço à Na ção, pelo apor te de ino va ção, se ri e da de, ra ci-
o na li za ção e efi cá cia; en fim, pelo ca rá ter mo de lar de
sua atu a ção den tro des sa de ci si va es fe ra da vida
con tem po râ nea.

Uma das fi gu ras que, des de a ju ven tu de, em-
pres tou seu ta len to para as ati vi da des do Esta do bra -
si le i ro foi o fa le ci do mi nis tro Hé lio Bel trão, que, com
seu po der de con ven ci men to e de ci são, ali a do a uma
atu a ção pú bli ca cen tra da na in tran si gen te de fe sa do
le gí ti mo in te res se pú bli co, trou xe gran des es pe ran-
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ças ao povo bra si le i ro, so bre mo do no sen ti do de li ber-
tá-lo das pe sa das amar ras bu ro crá ti cas que, la men ta-
vel men te, ain da hoje, são ca u sa de um cons tran gi do
atra so do País e de um enor me e con ti nu a do trans tor-
no no co ti di a no de mi lhões de bra si le i ros.

Vi ve mos, por as sim di zer, sob a égi de da má xi-
ma de que to das as re la ções são co lo ca das sob sus -
pe i ção, até que os agen tes pro vem o con trá rio. Uma
pre sun ção que ob vi a men te con tra ria to dos os pres su-
pos tos que em ba sam a vida ci vi li za da den tro de um
es ta do de mo crá ti co de di re i to. Logo, no Bra sil, te mos
o Esta do que des con fia do ci da dão, e o ci da dão que,
por sua vez, dá pou ca ou ne nhu ma fé ao Esta do. É
um jogo de mú tua des con fi an ça, que se tra duz em
pe sa dos cus tos não ape nas para a Admi nis tra ção,
mas es pe ci al men te para o bra si le i ro.

To das es sas re fle xões me ocor re ram ao ler, em
al guns ca pí tu los re ler, an ti gos ar ti gos e con fe rên ci as
do mi nis tro Hé lio Bel trão, re u ni dos no li vro Des cen-
tra li za ção & Li ber da de, que nos che ga, em ter ce i ra
edi ção, por ini ci a ti va da Edi to ra da Uni ver si da de de
Bra sí lia, uma das prin ci pa is edi to ras uni ver si tá ri as do
País, em par ce ria com o Insti tu to Hé lio Bel trão.

Para to dos aque les que ver da de i ra men te se
pre o cu pam e se ocu pam com as ques tões re la ti vas à
ci da da nia, é uma enor me sa tis fa ção per cor rer as pá -
gi nas de um tex to cla ro e ob je ti vo, mar ca do pela in-
tran si gên cia de uma ló gi ca cí vi ca im pla cá vel, com da -
dos, exem plos e en ca mi nha men to de so lu ções. Em
cada li nha, des pon ta a pre o cu pa ção ma i or de Bel trão
com a so ci e da de, com o ho mem co mum, que fre-
qüen te men te se vê sub me ti do e en re da do no la bi rín ti-
co cal vá rio bu ro crá ti co do Esta do bra si le i ro, em seus
dis tin tos ní ve is.

Bel trão ini ci ou-se na vida pú bli ca aos 21 anos,
com o in gres so no Mi nis té rio do Tra ba lho, du ran te o
Esta do Novo de Var gas, após sub me ter-se a con cur-
so pú bli co. E ao lon go de mais de cin co dé ca das de
ser vi ços pres ta dos, cons tru iu uma car re i ra mu i to
bem-su ce di da, da qual a ma i or be ne fi ciá ria foi, sem
som bra de dú vi da, a so ci e da de bra si le i ra.

Advo ga do, eco no mis ta e ad mi nis tra dor, Hé lio
Bel trão foi Mi nis tro do Pla ne ja men to, ten do su ce di do
Ro ber to Cam pos, quan do tra tou de im plan tar a re for-
ma ad mi nis tra ti va con ti da no De cre to-Lei nº 200, de
1967, obs ta cu li za da pelo go ver no mi li tar após o en-
du re ci men to do re gi me, no fi nal de 1968. 

No fi nal da dé ca da de 70, al guns anos an tes de
di ri gir o Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, Bel trão teve
o seu gran de mo men to na his tó ria da ad mi nis tra ção
pú bli ca bra si le i ra. Ao as su mir o Mi nis té rio Extra or di-

ná rio para a Des bu ro cra ti za ção, con ce beu e deu iní -
cio a sua obra ma i or, um re vo lu ci o ná rio pro gra ma de
sim pli fi ca ção e eli mi na ção da bu ro cra cia que se im pu-
nha aos ci da dãos e às em pre sas. O pro gra ma de des -
bu ro cra ti za ção, de ín do le cla ra men te li be ra li zan te e
des cen tra li za do ra, re per cu tiu em todo o País, ga nhou
es pa ço e res pe i ta bi li da de em to dos os seg men tos so -
ci a is, e trou xe sen ti dos be ne fí ci os, so bre tu do para as
pes so as mais hu mil des e para as em pre sas me no res.

Em pou co tem po, o pro gra ma for ta le ceu a fe de-
ra ção e os mu ni cí pi os, ao es ti mu lar a des con cen tra-
ção do po der, e pro pi ci ou a su pres são de mais de 600 
mi lhões de do cu men tos, exi gên ci as e for ma li da des
por ano. Bel trão cos tu ma va di zer que “o pro gra ma de
des bu ro cra ti za ção re pre sen tou a ex ten são da aber tu-
ra po lí ti ca ao quo ti di a no do ho mem co mum, para pro -
te gê-lo dos abu sos da bu ro cra cia, ga ran tin do o res pe-
i to à sua dig ni da de e aos seus di re i tos, di a ri a men te
ne ga dos na hu mi lha ção das fi las, na tor tu ra das lon -
gas es pe ras, na in di fe ren ça e na fri e za dos bal cões e
dos gui chês”.

Esse pe que no li vro que, como adi an tei, leva o
su ges ti vo tí tu lo de Des cen tra li za ção & Li ber da de,
con so li da 25 tex tos, en tre pa les tras, con fe rên ci as e
en tre vis tas, que me re cem a nos sa aten ção e aná li se,
na me di da em que o gran de de sa fio de des bu ro cra ti-
zar o Bra sil ain da está pos to para as ge ra ções atu a is.
É um de sa fio que só será ven ci do pela ação de li be ra-
da de lí de res, ad mi nis tra do res e ser vi do res pú bli cos
“pre o cu pa dos em efe ti va men te ser vir o pú bli co”,
como di ria Hé lio Bel trão, um ver da de i ro após to lo da
des bu ro cra ti za ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 15 de ju nho do cor ren te,
na qual o Se cre tá rio da Jus ti ça de São Pa u lo afir ma
que as in va sões de ter ras ocor ri das no Esta do nos úl -
ti mos me ses têm mo ti va ções po lí ti cas.

A ma té ria é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que sua in ser ção nos Ana is do Se na do é opor -
tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o Go ver no Lula
so bre as ame a ças à or dem ju rí di ca, ao se tor agrí co la
e à ba lan ça co mer ci al.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na nes te mo -
men to para co men tar a ma té ria in ti tu la da “Go ver no
re je i ta ne go ci a ção com ser vi do res”, pu bli ca da no jor -
nal Cor re io Bra zi li en se, edi ção de 17 de ju nho do
cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, mos tra a in tran si gên cia do Go ver no em

re la ção às ne go ci a ções que en vol vem a pro pos ta de
re for ma da Pre vi dên cia.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, na úl ti ma se ma na o Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE) di vul gou a Sín te se de
Indi ca do res So ci a is, pes qui sa com base nos da dos
do Cen so 2000 e na Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra
de Do mi cí li os (PNAD). O tra ba lho re ve la as atu a is
con di ções de vida do bra si le i ro.

A me lho ria dos in di ca do res so ci a is foi ge ne ra li-
za da, so bre tu do os de sa ú de, edu ca ção e si tu a ção
dos do mi cí li os. Mas a pri me i ra cons ta ta ção con fir ma
que a de si gual da de, em seus múl ti plos as pec tos,
con ti nua a ser um dos tra ços mar can tes de nos sa so -
ci e da de.

Per ma ne ce a dis tân cia en tre o topo e a base da
pi râ mi de so ci al – o 1% mais rico da po pu la ção acu -
mu la o mes mo vo lu me de ren di men tos dos 50% mais
po bres. Os 10% mais abas ta dos ga nham 18 ve zes
mais do que os 40% no ou tro ex tre mo da es ca la. Me -
ta de dos tra ba lha do res bra si le i ros re ce be me nos de
dois sa lá ri os mí ni mos.

As de si gual da des de ren di men to acar re tam mu -
i tas ou tras. Os mais po bres, na ma i o ria dos ca sos,
não têm aces so ao sa ne a men to bá si co ade qua do, ao
en si no su pe ri or, ou à car te i ra de tra ba lho as si na da.

A per sis tên cia dos ní ve is de de si gual da de de
gê ne ro e de cor é de sa len ta do ra. A po bre za con ti nua
sen do ne gra e fe mi ni na. Os ne gros e mu lhe res são
sub-re mu ne ra dos, mes mo quan do a sua es co la ri da-
de é igual ou até su pe ri or à dos bran cos ho mens. O
ren di men to mé dio da po pu la ção ocu pa da ne gra e
par da fi cou em tor no de 50% do ren di men to dos bran -
cos: os pri me i ros ga nha vam em mé dia 2,2 sa lá ri os
mí ni mos men sa is; en tre tan to a mé dia para os bran-
cos era de 4,5 mí ni mos.

Tome-se, por exem plo, a ques tão do aces so ao
sis te ma pre vi den ciá rio, que o de ba te so bre a re for ma
do se tor traz para a or dem do dia. Se gun do o IBGE,
54% da po pu la ção ocu pa da, ou mais de 40 mi lhões
de bra si le i ros, não con tri bu em para a se gu ri da de so -
ci al. Como se não bas tas sem as con se qüên ci as des -
se ba i xo ín di ce de par ti ci pa ção – que, de um lado,
pres si o na as con tas do INSS e, de ou tro, de i xa rá no
de sam pa ro com ple to le giões de fu tu ros ido sos –, as
di fe ren ças re gi o na is ul tra pas sam de lon ge os li mi tes
do ace i tá vel. Na re gião Nor des te ape nas 28% dos tra -
ba lha do res con tri bu em para a Pre vi dên cia, con tra
57% na re gião Su des te.

Ne nhum in di ca dor so ci al sig ni fi ca ti vo con tra ria o 
pa drão de de si gual da de en tre Nor te e Nor des te, de
uma par te, e Sul e Su des te, de ou tra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ape sar de todo es for ço
de oito anos do go ver no pas sa do para es tru tu rar uma
rede de pro te ção so ci al, ad mi ti mos que ain da há mu i-
to a per cor rer. Prin ci pal men te em re la ção às de si gual-
da des re gi o na is.

No en tan to, acre di to que a de mo ra do Mi nis té rio
da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al em ado tar a pro-
me ti da gui na da na po lí ti ca so ci al do go ver no Lula, só
vem con fir mar que es tá va mos no ca mi nho cor re to.
Se gun do des ta ca a jor na lis ta Mar ta Sa lo mon na edi -
ção de hoje da Fo lha de S.Pa u lo, a mi nis tra Be ne di ta
da Sil va ad mi te que há dez op ções em es tu do, e ne -
nhu ma se pro põe a uni fi car os or ça men tos dos pro -
gra mas. As mu dan ças pro me ti das em cam pa nha, já
se ad mi te, fi ca rão para 2004, indo con tra as re co men-
da ções da equi pe de tran si ção.

Como quem tem fome tem pres sa, como ale ga-
va o Pre si den te Lula, e são 15 mi lhões de pes so as
nes sa si tu a ção, acre di ta mos que nos sos pro gra mas
não fo ram de sa ti va dos por que es ta vam bem de se-
nha dos.

Tal vez o go ver no te nha an te vis to o pre ju í zo que
se ria des mon tar essa rede de pro te ção. Ou ana li sou a 
ques tão so ci al com a mes ma ca u te la de di ca da à po lí-
ti ca eco nô mi ca, onde se evi ta o ris co de mu dan ça
abrup ta de ru mos.

Po lí ti ca so ci al, se nho res, re quer tem po. E a pró -
pria Mi nis tra Be ne di ta já ad mi tiu. Tem po para iden ti fi-
car pro ble mas, pro por so lu ções, de fi nir in di ca do res,
im plan tar pro gra mas, or ga ni zar par ce ri as e ava li ar os
re sul ta dos. Para cada ação so ci al, hou ve in ves ti men-
tos pú bli cos, pla ne ja men to, co la bo ra ção téc ni ca de
en ti da des res pe i tá ve is e or ga nis mos in ter na ci o na is.

Essa ex pe riên cia acu mu la da não pode ser des -
car ta da. Deve, sim, ser aper fe i ço a da. Po lí ti cas so ci a is
con ti nu a men te re in ven ta das cus tam caro ao Esta do e 
não con tri bu em para re du zir de si gual da des. Ao con -
trá rio, pro vo cam a frus tra ção e ti ram a es pe ran ça dos
que mais pre ci sam.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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 pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:
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ORDEM DO DIA
Às 14h30min.

– 1 –
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Nº 18, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co, do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de 2003, que dis-
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos
– no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em

subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do
Cláu dio Ma grão (PPS-SP), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da ma té ria e da Emen da nº 8 e ina de qua-
ção das Emen das nºs 1 a 7 e 9 a 15; quan to ao mé ri to,
fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 15, apre sen ta das pe ran te aque la
Co mis são;

– sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor re vi-
sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de ad mis si bi li da de re le vân cia e ur gên cia, e ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e, quan to
ao mé ri to, pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são, e con trá rio às 
emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.

– 2 –
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Nº 19, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 19, de 2003, que al te ra a Lei n° 10.420,
de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as (dis -
põe so bre o Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga -
ran tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res vi ti-
ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas re giões que
es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117,
de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,

Re la tor: De pu ta do Be ne di to Lira (PPB-AL), 1º pro-
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 1 a 13 e 15 a 23 e ina de qua-
ção da Emen da nº 14; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e às Emen das n°s 4, 6, 13 a 23,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re-
ce; e pela re je i ção das Emen das n°s 1 a 3, 5, 7 a 12,
14 a 19, 21 e 22, apre sen ta das pe ran te aque la Co-
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re-
cer an te ri or, com al te ra ções que pro mo ve, e re je i tan-
do par ci al men te a Emen da n° 20.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes

– 3 –
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Nº 20, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 20, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.294,
de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri-
ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros,
be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen-
si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só-
ria nº 118, de 2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Mi guel de Sou za (PL-RO), 1º pro -
nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma -
té ria e das Emen das nºs 3 a 13 e pela in ju ri di ci da de
das de nºs 1 e 2; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me -
di da Pro vi só ria e às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos
de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce e pela re -
je i ção das Emen das nºs 1 a 7, 9 a 11 e 13, apre sen ta-
das pe ran te aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re -
for mu lan do seu pa re cer an te ri or, com as al te ra ções
que pro mo ve.

Re la to ra re vi so ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

– 4 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da Pro vi só ria
nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi ten-
ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
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José Ro cha (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só-
ria, e con trá rio às emen das apre sen ta das pe ran te
aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor: Se na dor Luiz Otá vio

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 25 
mi nu tos.)
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Ata da 83ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 24 de ju nho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Ro meu Tuma, 
He rá cli to For tes e da Srª Íris de Ara ú jo

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Antô nio Car los Va la da res – 
Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – De mos te nes Tor-
res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze -
re do – Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des
Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá -
vio Arns – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio
Cos ta – He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li Sal -
vat ti – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João
Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Jor ge – José Sar ney – Ju vên cio da
Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio Zam bi-
a si – Serys Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tião Vi a-
na – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 134, de 2003 (nº 265/2003, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 7, de 2003-CN. (San ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.691, de 18 de ju nho de 2003).

Nº 135, de 2003 (nº 266/2003, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 7-A, de 2003-CN. (San ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.692, de 18 de ju nho de 2003).

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 921/2003, de 18 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções com ple men ta res em res pos ta ao Re-
que ri men to nº 298, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí-
lio.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 42/2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Cul tu ra, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 244, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

Nº 409/2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 282, de 2003, do Se na-
dor Le o nel Pa van.

Nº 461/2003, de 16 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, en -
ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri-
men to nº 271, de 2003, do Se na dor Luiz Otá vio.

As in for ma ções fo ram enc mi nha das,
em có pi as aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  25 16125JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 245, DE 2003 – Com ple men tar

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que es ta be le ce
nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das
para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 14 da Lei Com ple men tar nº 101, de

4 de maio de 2000, pas sa a vi go rar acres ci do da se -
guin te mo di fi ca ção:

“Art. 14. .................................................
§ 3º........................................................
III – as en ti da des só cio-re cre a ti vas ou

es por ti vas que co o pe rem com O Po der Pú -
bli co em pro gra mas de in clu são so ci al ou
pa tro cí nio de equi pes es por ti vas re pre sen-
ta ti vas de ente da Fe de ra ção em com pe ti-
ções de ní vel es ta du al, na ci o nal ou in ter na-
ci o nal, con for me dis pos to na Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF) cons ti-
tu iu-se em uma das prin ci pa is ino va ções da ad mi nis-
tra ção pú bli ca bra si le i ra nos úl ti mos dez anos. De
fato, não se pode des con si de rar a sua im por tân cia
para o bom uso dos re cur sos pú bli cos, bem como
para a con so li da ção da es ta bi li za ção mo ne tá ria.

Pas sa dos mais de três anos des de a sua san -
ção, já é pos sí vel fa zer uma aná li se qua li ta ti va so bre
os seus di ver sos dis po si ti vos, as sim como pro por al -
te ra ções que pos sam con tri bu ir para o seu apri mo ra-
men to, tan to como ins tru men to de con tro le quan to
como ins tru men to de ges tão de po lí ti cas pú bli cas. E
nes te úl ti mo caso que se en qua dra a al te ra ção ora
pro pos ta.

A exi gên cia exis ten te no art. 14 da LRF de ade -
qua ção a re nún cia de re ce i ta por par te de ente da fe -
de ra ção é por de ma is rí gi da quan do se tra ta de im ple-
men ta ção de de ter mi na das po lí ti cas pú bli cas. Assim,
o pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo fle xi bi li zar a
res tri ção de exi gên cia ex plí ci ta de com pen sa ção fi-
nan ce i ra quan do se tra tar de pro gra mas de in clu são
so ci al ou de in cen ti vo ao es por te.

É im por tan te res sal tar que esta al te ra ção não
pre ju di ca rá a es ta bi li da de fis cal pre vis ta pela LRF vis -

to que não atin ge os ins tru men tos es sen ci a is da su -
pra ci ta da lei, qua is se jam o con tro le do en di vi da men-
to e dos li mi tes de gas tos dos di ver sos en tes da fe de-
ra ção.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. Osmar
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

SE ÇÃO II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fi cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí-
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se-
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di-
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da Lei
Orça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe -
ta rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen-
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo -
di fi ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção
dis cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros
be ne fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren-
ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di-
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art.153 da Cons ti-
tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2003

Dis põe so bre a re ser va de ha bi ta-
ções para ido sos de ba i xa ren da, nos
pro gra mas ofi ci a is de pro du ção de mo ra-
dia.

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

Art. 1º Fica es ta be le ci da re ser va de vin te por
cen to das uni da des ha bi ta ci o na is, em fa vor de ido sos
de ba i xa ren da, nos pro gra mas go ver na men ta is de
pro du ção de mo ra di as fi nan ci a dos com re cur sos do
Orça men to Ge ral da União.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do dis pos to nes te
ar ti go, con si de ram-se ido sos de ba i xa ren da aque les
com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta e cin co anos e 
ren di men to fa mi li ar men sal de até três sa lá ri os mí ni-
mos.

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

Jus ti fi ca ção

Com re la ção à le gis la ção di re ci o na da ao ido -
so, o Bra sil ocu pa lu gar de des ta que no mun do con -
tem po râ neo. É ine ga vel men te sig ni fi ca ti vo o nú me-
ro de nor mas que vi sam pro te ger o di re i to da que les
que so mam, hoje, qua se onze mi lhões de pes so as
no País. No en tan to, em que pese a im por tân cia dos 
dis po si ti vos le ga is em vi gor, as nor mas edi ta das
não têm en fo ca do um se tor de cru ci al im por tân cia
para o ci da dão da cha ma da ter ce i ra ida de: o se tor
ha bi ta ci o nal.

Ade ma is, em bo ra a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta-
be le ça o di re i to à mo ra dia, que ema na da pró pria ne -
ces si da de hu ma na de so bre vi vên cia, as po lí ti cas go -
ver na men ta is, nes se se tor, di ri gi das ao ido so em par-
ti cu lar são pra ti ca men te ine xis ten tes.

Des sa for ma, urge que es ta be le ça mos me di-
das de pro te ção para essa ca ma da da po pu la ção
bra si le i ra que, se gun do pro je ções go ver na men ta is,
che ga rá aos 32 mi lhões de ci da dãos em 2020.
Asse gu rar a eles o aces so à ha bi ta ção sig ni fi ca
dar-lhes con di ções de exer ci tar sua ci da da nia; ga -
ran tir-lhes in te gri da de e dig ni da de e, mais ain da,
sua so bre vi vên cia.

Assim, pe las ra zões ex pos tas, apre sen ta mos
este pro je to de lei, para o qual con ta mos com o apo io
dos no bres Pa res.

Sa las das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Se -
na do ra Íris de Ara ú jo.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca ção, a sa ú de,
o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer, a se gu ran ça, a pre vi-
dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in fân cia,
a as sis tên cia aos de sam pa ra dos, na for ma des ta
Cons ti tu i ção.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 470, DE 2003

Nos ter mos do art. 258, do Re gi men to Inter no,
re que i ro tra mi ta ção con jun ta do PLS nº 7, de 2003,
com o PLS 246, 2002, por re gu la rem a mes ma ma té-
ria.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Sibá Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í-
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so
II, alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 471, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do nú me ro 12, alí nea “c”,
in ci so II do art. 255 do Re gi men to Inter no que o
PLS/136/2001, que “re vo ga os arts. 578 a 610 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da
pelo De cre to-lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, para
ex tin guir a con tri bu i ção sin di cal pre vis ta em Lei e dá
ou tras pro vi dên ci as”, seja sub me ti do o exa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, além da
de Assun tos So ci a is, cons tan te do des pa cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e, opor tu na men te, in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea c, item 12, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 472, DE 2003

Re ti ra da de re que ri men to.
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,

do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 261, de 2003.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Du ci-
o mar Cos ta.

 O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com
base no art. 256, § 2º, I, do Re gi men to Inter no, de fi-
ro a re ti ra da do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na úl ti ma
quar ta-fe i ra, o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 2003, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que cria no Se na do Fe de ral
a Co mis são de Agri cul tu ra, Abas te ci men to e De sen-
vol vi men to Agrá rio.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 473, DE 2003

Re quer a tra mi ta ção em con jun to
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 26, de
1999 e 25, de 2003, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor José Sar ney,

Com fun da men to no dis pos to no art. 258, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia seja sub me ti da à Casa pro pos ta de tra mi-
ta ção con jun ta do Pro je to de Re so lu ção nº 26, de
1999, que “Cria a Co mis são de Agri cul tu ra” e do Pro -
je to de Re so lu ção nº 25, de 2003, que “Cria no Se na-
do Fe de ral a Co mis são de Agri cul tu ra, Abas te ci men-
to e De sen vol vi men to Agrá rio”, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

Jus ti fi ca ção

Em 30 de ou tu bro de 1991, sub me ti a esta Casa
o Pro je to de Re so lu ção nº 84, que res ta be le cia a exis -
tên cia da Co mis são de Agri cul tu ra. As Le gis la tu ras se 
su ce de ram, des de en tão, com o ar qui va men to das
pro po si ções ao seu fi nal, com fun da men to no art. 332
do Re gi men to Inter no.

Con vic to da im por tân cia des ta, en tre ou tras pro -
po si ções, sem pre a re a pre sen tei, no iní cio da Le gis la-
tu ra se guin te. E as sim o fiz, em 5-3-99, quan do meu
Pro je to de Re so lu ção com este pro pó si to to mou o nº
26/1999. Des de en tão, este como ou tros pro je tos de
re so lu ção vêm sen do pas sa dos de um Re la tor a ou tro
sem que se jam le va dos adi an te.

Du ran te a úl ti ma Le gis la tu ra, mo di fi ca ram-se as
dis po si ções con ti das no art. 332 do Re gi men to, de
sor te que o Pro je to de Re so lu ção em ques tão não
mais foi le va do a ar qui vo, pros se guin do em tra mi ta-
ção, es tan do, hoje, en tre gue ao Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, para emis são de re la tó rio.

Assim, Se nhor Pre si den te, con si de ro da mais
alta im por tân cia que esta, como ou tras pro po si ções
re gu lan do ma té ri as da mes ma na tu re za, seja ana li sa-
da em con jun to com as que lhe são si mi la res.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Pe-
dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem o
pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi men to Inter no,
sem que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da
apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 115, de 1999,
de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que au to ri za
o uso de gás na tu ral ou do gás li qüe fe i to de pe tró leo
(GLP) como com bus tí vel para os ve í cu los que es pe ci-
fi ca;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 62, de 2001, de
au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que ins ti tui o Fun do
de Apo io aos Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú bli ca –
FASIP;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2002,
de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra o
art. 1º da Lei nº 8.427, de 1992, vi san do à cri a ção de
equa li za ção para ma nu ten ção de con tas ban cá ri as
de mini e pe que nos pro du to res ru ra is.

As ma té ri as fo ram apre ci a das ter mi na ti va men te
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. O Pro je to
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de Lei do Se na do nº 115, de 1999, apro va do, vai à
Câ ma ra dos De pu ta dos; e os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 62, de 2001, e 270, de 2002, re je i ta dos, vão
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que du ran te o pra zo úni -
co, en cer ra do on tem, pre vis to no art. 122, II, “b”, com -
bi na do com o art. 375, in ci so I, do Re gi men to Inter no,
fo ram apre sen ta das, pe ran te a Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, emen das às se guin tes
ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de 2003 (nº
1.083/2003, 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 re vi são ge -
ral e anu al das re mu ne ra ções e sub sí di os dos ser vi-
do res pú bli cos fe de ra is dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis-
la ti vo e Ju di ciá rio da União, das au tar qui as e fun da-
ções pú bli cas fe de ra is, de que tra ta a Lei nº 10.331,
de 18 de de zem bro de 2001, re fe ren te ao ano de
2003; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2003 (nº
1.084/2003, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a ins ti tu i ção
de van ta gem pe cu niá ria in di vi du al de vi da aos ser vi-
do res pú bli cos ci vis da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta,
au tár qui ca e fun da ci o nal.

As ma té ri as re ce be ram, cada uma, duas emen -
das que vão à pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de-
ral e em avul sos para dis tri bu i ção às Se nho ras e aos
Se nho res Se na do res, na for ma re gi men tal.

As ma té ri as re tor nam à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para exa me dos Pro je tos e
das emen das; e à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, para exa me das emen das, uma vez que esse úl ti-
mo ór gão téc ni co já se pro nun ci ou so bre as pro po si-
ções.

São as se guin tes as emen das apre-
sen ta das:

Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no pra zo úni co,
pre vis to no art. 122, II, b, com bi na do com o art. 375, I,
do Re gi men to Inter no, ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
42, de 2003 (nº 1.083/2003, 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 re vi são ge ral e anu al das re mu ne ra ções e sub -
sí di os dos Ser vi do res Pú bli cos Fe de ra is dos Po de res
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio da União, das Au -
tar qui as e Fun da ções Pú bli cas Fe de ra is, de que tra ta
a Lei nº 10.331, de 18 de de zem bro de 2001, re fe ren-
te ao ano de 2003.

EMENDA Nº 1

O art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de
2003 pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 1º O re a jus te das re mu ne ra ções e sub sí di-
os dos ser vi do res pú bli cos dos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio da União, das au tar qui as e
fun da ções pú bli cas fe de ra is de ve rá cor res pon der à
va ri a ção ple na do Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con -
su mi dor Amplo (IPCA)”

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei re me ti do pelo Po der Exe cu ti vo
a fim de ga ran tir o di re i to cons ti tu ci o nal de re a jus te
anu al dos ser vi do res pú bli cos apre sen ta-se como
um ver da de i ro es cár nio. A pro pos ta de re a jus te de
1% cons ti tui-se em for ma de dri blar a obri ga to ri e da-
de de re a jus te anu al, que bus ca ga ran tir o po der de
com pra dos ser vi do res.

O cus to da fo lha de pa ga men to no iní cio da
ad mi nis tra ção do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va é o me nor des de 1995. De acor do com da dos da
Se cre ta ria de Tesou ro Na ci o nal, a des pe sa com
pes so al da União nos qua tro pri me i ros me ses de
2003 con su miu ape nas 27,3% da re ce i ta cor ren te lí -
qui da (ar re ca da ção me nos trans fe rên ci as a es ta dos
e mu ni cí pi os) – a me ta de do re gis tra do em 1995
(54,5%).

Pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o go ver-
no po de ria es tar gas tan do até 50% da re ce i ta cor-
ren te lí qui da, ou seja, R$38 bi lhões anu a is a mais
do que hoje. O re a jus te de 1% mais abo no de
R$59,87 que será con ce di do aos ser vi do res nes te
mês cus ta rá um pou co mais de R$1 bi lhão aos co-
fres da União até o fi nal de 2003.

Assim, a re po si ção pelo IPCA, que cor res pon-
de rá a 12,53% , tem res pal do le gal e or ça men tá rio,
sen do nada mais que um de ver do Esta do nes te mo -
men to em que se apro fun da a re ces são em nos so
País.

Por tan to, fica evi den ci a da a per ti nên cia e a re le-
vân cia da pre sen te emen da.

Sala da Co mis são, – Ante ro Paes de Bar ros.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei nº 42, de 2003
a se guin te re da ção.

“Art. 1º Fi cam re a jus ta dos em 4 por
cen to, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, as
re mu ne ra ções e os sub sí di os dos ser vi do-
res pú bli cos ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas,
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dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di-
ciá rio da União, das au tar qui as e fun da ções
pú bli cas fe de ra is.”

Jus ti fi ca ção

O en ca mi nha men to da pre sen te Emen da visa
re for çar o com pro mis so des ta Casa com os ser vi do-
res pú bli cos, uma vez que o ín di ce de um por cen to
pro pos to pelo Go ver no não re põe o po der aqui si ti vo
cor ro í do ao lon go dos anos. Con si de re-se, por opor -
tu no, que o pró prio subs cri tor do pro je to, o Go ver no,
sem pre se apre sen tou à so ci e da de como o de fen sor
dos in te res ses dos tra ba lha do res.

Além de aten der ao prin cí pio da eqüi da de e ao
con ce i to de li ne a ri da de, per mi tin do re du zir as dis pa ri-
da des re mu ne ra tó ri as, a Emen da vem cor ri gir o tex to
pro pos to pelo Go ver no que omi tiu os apo sen ta dos e
pen si o nis tas. Embo ra a Expo si ção de Mo ti vos faça
men ção a es sas ca te go ri as, é pru den te que a re fe rên-
cia aos apo sen ta dos e pen si o nis tas es te ja ex pres sa
na pró pria lei.

Sala da Co mis são, de ju nho de 2003. – Se na do-
ra Lu cia Vâ nia.

Emen das Apre sen ta das pe ran te a Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, no pra zo úni co,
pre vis to no art. 122, II, b, com bi na do com o art. 375,
I, do Re gi men to Inter no, ao Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 44, de 2003 (nº 1.084/2003, 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 Insti tu i ção de Van ta gem Pe cu niá ria
Indi vi du al de vi da aos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da
Admi nis tra ção Fe de ral Di re ta, Au tár qui ca e Fun da ci-
o nal.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos art. 1º e 4º a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de 
ja ne i ro de 2003, van ta gem pe cu niá ria in di vi-
du al de vi da aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is
dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di-
ciá rio da União, das au tar qui as e fun da ções
pú bli cas fe de ra is, ocu pan tes de car gos efe ti-
vos ou em pre gos pú bli cos, no va lor de
R$59,87 (cin qüen ta e nove re a is e oi ten ta e
sete cen ta vos)

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

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de
ja ne i ro de 2003.”

Jus ti fi ca ção

Esta não é a for ma mais in di ca da para cor ri gir
as dis tor ções para re cu pe rar o po der aqui si ti vo do
fun ci o na lis mo pú bli co como pro põe o atu al Go ver no.
Mas, con si de ran do que a van ta gem pro pos ta pelo
pro je to de lei é uma me di da com ple men tar, e que há o
im pe di men to da ina de qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria para o seu au men to, nada mais jus to que re tro a-
gir esse mes mo va lor a 1º de ja ne i ro de 2003, data
que co in ci de com a re vi são anu al ge ral.

Sala da Co mis são, de ju nho de 2003. – Ante ro
Paes de Bar ros.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 1º do pro je to a
se guin te re da ção:

“Art. 1º ................................................
Pa rá gra fo úni co. A van ta gem de que

tra ta o ca put, até 31 de de zem bro de 2003,
será paga cu mu la ti va men te com as de ma is
van ta gens que com põem a es tru tu ra re mu-
ne ra tó ria do ser vi dor e não ser vi rá de base
de cál cu lo para qual quer ou tra van ta gem,
de ven do a par tir de 1º de ja ne i ro de 2004,
ser in cor po ra da ao ven ci men to bá si co dos
res pec ti vos ser vi do res.”

Jus ti fi ca ção

Uma vez que o Go ver no não re põe o po der aqui -
si ti vo dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, cor ro í do ao
lon go dos anos, en ca mi nha mos a pre sen te Emen da
que visa re for çar o com pro mis so des ta Casa com a
clas se, pro pon do que a van ta gem con ce di da pelo
pro je to de lei seja in cor po ra da ao ven ci men to bá si co,
a par tir de 1º de ja ne i ro de 2004.

Sala da Co mis são, de ju nho de 2003. –
Edu ar do Aze re do.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, con for me pre vê o Re gi men to
Inter no, peço a V. Exª mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém peço a V. Exª
que faça ins cre ver o meu nome para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, da mes ma for ma que os dois Se na do res
que me an te ce de ram, peço a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão a pa la vra
para co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Pas sa mos a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va anun ci ou que o Go ver no dis -
po rá este ano de R$5,3 bi lhões para in ves tir em ha bi-
ta ção, o que per mi ti rá a cons tru ção de 360 mil mo ra-
di as, ge ran do tam bém qui nhen tos mil no vos em pre-
gos.

Lou vo o es for ço do nos so Pre si den te no sen ti do
de cum prir a Cons ti tu i ção do Bra sil que, em seu art.
6º, afir ma que a mo ra dia é um di re i to so ci al e, no
art. 23, diz que com pe te à União, Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os pro mo ver 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 dos bra si le i ros.

E de quan tas mo ra di as pre ci sam os bra si le i ros
para vi ver com dig ni da de? Com base no úl ti mo cen so
de mo grá fi co, o IBGE es ti ma que o dé fi cit ha bi ta ci o nal
no Bra sil é da or dem de 7 mi lhões de mo ra di as. Des ta
for ma, cons tru in do as 360 mil no vas mo ra di as pre vis-
tas para este ano, es ta re mos re sol ven do ape nas –
ve jam bem – 5% do de sam pa ro ha bi ta ci o nal do povo
bra si le i ro.

Te nho cer te za de que po de mos fa zer mais, mu i-
to mais do que ape nas 5%!

É mu i to pou co para ta ma nha ne ces si da de. E é
mu i to pou co tam bém para o ta ma nho da es pe ran ça
que a ele i ção do Pre si den te Lula re pre sen ta. Por isso, 
acre di to que te mos, no Bra sil in te i ro, con di ções de
cor res pon der a essa es pe ran ça. E mu dar esta si tu a-
ção, que é in dig na da ca pa ci da de dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou su -
ge rin do que nos una mos ao nos so Pre si den te, aos
nos sos Go ver na do res e Pre fe i tos, para re pe tir na ci o-
nal men te aqui lo que foi, no iní cio da dé ca da de 80,
um gran de fe i to do Go ver no e do povo do Esta do de
Go iás: a cons tru ção de mil ca sas po pu la res num úni -
co dia, em Go iâ nia. Falo dos mu ti rões da casa pró-
pria, um pro gra ma que uniu van guar da e tra di ção, ex -
pe riên cia da qual par ti ci pei ao lado do en tão Go ver-
na dor Iris Re zen de Ma cha do.

Pou co de po is do mu ti rão na ca pi tal, e tam bém
por meio de mu ti rões, cons tru í mos três mil mo ra di as,
num úni co dia, em 68 Mu ni cí pi os do Esta do.

Foi, sem dú vi da, um fe i to his tó ri co, com am pla
re per cus são na mí dia na ci o nal, co lo can do Go iás no
cen tro do no ti ciá rio ao di fun dir uma prá ti ca cri a ti va e
efi ci en te na so lu ção dos gra ves pro ble mas ur ba nos
do país.

Ain da hoje, mais de vin te anos pas sa dos, ao re -
cor dar os mu ti rões que mo bi li za vam o povo de Go iás,
sin to o en can ta men to, a ale gria, o vi gor com que as
pes so as se en tre ga vam à cons tru ção de mo ra di as
para abri gar os que vi vi am no de sam pa ro.

A idéia é mu i to sim ples: o po der pú bli co ins ta la a 
in fra-es tru tu ra, ofe re ce os ter re nos e a as sis tên cia
téc ni ca, e or ga ni za o mu ti rão. O ma te ri al de cons tru-
ção pode ser do a do ou pode ser fi nan ci a do, e a pró -
pria co mu ni da de in te res sa da cu i da de er guer as ca -
sas.

Acre di to fir me men te que po de mos re pe tir esse
fe i to. E que isso, além de mul ti pli car o nú me ro de ca -
sas cons tru í das e ace le rar a so lu ção des se gra ve pro -
ble ma so ci al, ain da há de ter um pa pel trans for ma dor
na vida dos bra si le i ros.

Mas re vi ver esse fe i to, por mais emo ci o na da
que o faça, ou des cre ver por me no ri za da men te o
acon te ci do não po de rá su pe rar o va lor do do cu men to
que tra go para mos trar aos se nho res.

Calo-me para de i xar que as ima gens fa lem e
peço a Deus que essa mi nha pro pos ta en con tre apo io
e res so nân cia nos bons sen ti men tos e na ra zão ar gu-
ta dos se nho res, para que se mo bi li zem no sen ti do de 
fa zer mos o que, acre di to, te mos to das as con di ções
de re a li zar.

Por fa vor, as ima gens do ví deo.
(Pro ce de-se à exi bi ção de ví deo.)
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Para

con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta-
ria de di zer que, para que se faça isso, é ne ces sá rio
que haja um ma es tro que dê o tom e le van te esta Na -
ção.
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Assim, nes te ins tan te, sem ser pre sun ço sa e
atre vi da, gos ta ria de fa zer uma con cla ma ção pú bli ca
ver da de i ra, do fun do do meu co ra ção: Pre si den te
Lula, dê o tom, co man de a or ques tra bra si le i ra, que
ha ve rá de to car e de obe de cer ao seu co man do! Com
isso, po de re mos le van tar de fato a auto-es ti ma do
povo bra si le i ro.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Iris
de Ara ú jo, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA.  IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Iris
de Ara ú jo, que ro dar o meu tes te mu nho, por que co -
nhe ço pes so al men te essa his tó ria. Ele i to Go ver na dor
do Pi a uí, em 1994, es co lhi um mo de lo de ad mi nis tra-
dor: o en tão Go ver na dor de Go iás, Iris Re zen de, ex -
cep ci o nal Mi nis tro da Agri cul tu ra, ex cep ci o nal Mi nis-
tro da Jus ti ça. Pos so di zer que fui, pes so al men te, ins -
pi rar-me nes se pro je to de “mil ca sas em um dia”. A
his tó ria é ver da de i ra. E vou tra zer uma ou tra ver da de
que não foi pos ta aqui: vi si tei to das as mil ca sas e
pos so afir mar que ne nhu ma está como foi en tre gue,
pois to das fo ram am pli a das, mo der ni za das. Há mu i-
tos so bra dos. Os be ne fi ciá ri os não fi ca ram es cra vos
de gran des dí vi das – e, como se sabe, a dí vi da é o
gran de es cra vi za dor do mo men to e do sé cu lo, em
fun ção dos ju ros al tos. Este é, por tan to, um mo men to
de fe li ci da de. V. Exª é evan gé li ca, mas o Pa dre Antô -
nio Vi e i ra, ca tó li co – que é nos so ir mão, gen te boa, fi -
lho de Deus –, dis se que um bem nun ca vem só. Inspi -
ra do nes se tra ba lho, Deus me per mi tiu que eu en tre-
gas se 36 mil uni da des ha bi ta ci o na is pela Co hab do
Pi a uí. Estas são, por tan to, pa la vras de agra de ci men-
to pelo exem plo que fui bus car. Sou tes te mu nha do
exem plo de Go ver nan te que foi Iris Re zen de. Está em 
tem po de o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va olhar
para o PMDB não com a vi são de base, pois so mos
como Cris to: “Luz, Ca mi nho e Ver da de”. Está na hora
de bus car um ho mem como Iris Re zen de para me lho-
rar esse time de pe la da que está ad mi nis tran do o
Bra sil.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor Mão San ta, as pa la vras
que en ri que cem o meu pro nun ci a men to.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª, Se na dor João Alber to Sou za.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, sem pre ouço V. Exª na tri bu na.
V. Exª nos traz os te mas mais pal pi tan tes do Bra sil e

tem-se re ve la do uma ex ce len te Se na do ra, fa zen-
do-nos, in clu si ve, re lem brar do bri lhan te Se na dor que 
foi Iris Re zen de. Qu e ro di zer, como o Se na dor Mão
San ta, que tam bém es ti ve em Go iás. Não a co nhe cia,
mas já ou via fa lar do seu nome, que es ta va re la ci o na-
do a essa cons tru ção. Ou via que V. Exª era uma mu -
lher di nâ mi ca, uma mu lher que ti nha amor aos ne ces-
si ta dos. Nes te mo men to, que ro en fa ti zar que não se
pode com ba ter a fome sem an tes dar um lar para
cada fa mí lia. Para com ba ter a fome, te mos que re sol-
ver, em pri me i ro lu gar, o pro ble ma de ha bi ta ção. Isso
di mi nu i rá em mu i to a fome dos bra si le i ros. Qu e ro pa -
ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to de hoje e di zer
que esse é o ca mi nho do Bra sil. Mi lhões de ca sas pre -
ci sam ser cons tru í das pela Na ção, e o ca mi nho é o
mu ti rão. Pa ra béns, Se na do ra Iris de Ara ú jo!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço as pa la vras do no bre Se na dor João Alber to
e ter mi no as mi nhas pa la vras qua se exa ta men te no
tem po que me foi con ce di do.

Qu an do en trei nes ta Casa, eu ti nha a in ten ção
de ser uma Se na do ra pro po si ti va, por que sei o quão
di fí cil é go ver nar e re sol ver os pro ble mas des te País.
E, nes te mo men to, mais do que nun ca, o Pre si den te
da Re pú bli ca pre ci sa do nos so apo io, da nos sa con tri-
bu i ção. É ne ces sá rio que nos una mos, para que o
País pos sa al can çar a trans for ma ção que to dos al me-
ja mos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos

a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
pri me i ro lu gar, vou abor dar ra pi da men te o Pla no Sa -
fra para a Agri cul tu ra Fa mi li ar 2003-2004, lan ça do
hoje pela ma nhã pelo Pre si den te da Re pú bli ca e pelo
Mi nis tro da Re for ma Agrá ria. Tra ta-se de um gran de
pro je to para a agri cul tu ra fa mi li ar no biê nio
2003/2004.

Vou ler ape nas al guns tre chos, para ser bre ve:

O Go ver no Fe de ral, após de li be ra ção
do Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali-
men tar (Con sea) e um am plo de ba te com
os mo vi men tos so ci a is, está lan çan do o ma -
i or e mais com ple to pla no agrí co la para agri -
cul tu ra fa mi li ar já re a li za do no Bra sil. As or -
ga ni za ções re pre sen ta ti vas dos agri cul to res
fa mi li a res fo ram cha ma das a par ti ci par das
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ela bo ra ções de di re tri zes e me tas que irão
nor te ar a pro du ção do se tor. (...) É por isso
que o Go ver no está as se gu ran do a ma i or
ofer ta de cré di to já dis po ni bi li za da para o
se tor. São R$5,4 bi lhões, vo lu me re cor de na 
his tó ria do País. Isso per mi ti rá ele var em
40% o nú me ro de con tra tos do Pro naf. O
Pla no pre vê ain da ins tru men tos de ga ran tia
de ren da e apo io à co mer ci a li za ção, como o 
Ga ran tia-Sa fra, Pro a gro, pre ço mí ni mo,
com pra pú bli ca de ali men tos, es to que re gu-
la dor e o Car tão Pro naf, uma ini ci a ti va iné di-
ta que sim pli fi ca rá a vida dos agri cul to res e
das agri cul to ras fa mi li a res.

Mais de 4,1 mi lhões de es ta be le ci men tos fa mi li-
a res ou o equi va len te a 84% dos imó ve is ru ra is do
País se rão be ne fi ci a dos.

Ain da que re mos in for mar al guns da dos so bre o
pro gra ma.

Para com ba ter as de si gual da des no
meio ru ral bra si le i ro, es tão sen do im ple men-
ta dos me ca nis mos para fo men tar a pro du-
ção, com ba ter a fome e ge rar em pre go e
ren da.

Sei que nin guém acre di ta que va mos aca bar
com a fome no País com o car tão-ali men ta ção. É ób -
vio que ele é o iní cio da pro pos ta, mas já sur gem al -
guns des do bra men tos. Den tre eles, por exem plo, há o 
Pro naf Ali men tos.

O Pro naf ali men tos é uma li nha de cré -
di to es pe ci al para es ti mu lar a pro du ção de
cin co ali men tos bá si cos da mesa dos bra si-
le i ros – ar roz, fe i jão, man di o ca, mi lho e tri go.
Os agri cul to res te rão 50% a mais de cré di to,
em re la ção à sa fra pas sa da, para pro du ção
des sas cul tu ras.

(...)
Numa par ce ria en tre o Mi nis té rio do

De sen vol vi men to Agrá rio (MDA), da Se gu-
ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome (Mesa),
o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas -
te ci men to (Mapa) e a Com pa nhia Na ci o nal
de Abas te ci men to (Co nab), o Pro gra ma de
Com pras Pú bli cas da Agri cul tu ra Fa mi li ar in -
ves ti rá R$400 mi lhões, ain da em 2003, na
aqui si ção de cin co pro du tos bá si cos para a
ali men ta ção da po pu la ção bra si le i ra – ar roz,
fe i jão, man di o ca, mi lho e tri go [aci ma ci ta-
dos], que aten de rão par te da de man da do
Pro gra ma Fome Zero. A Co nab com pra rá a

pro du ção para for mar es to ques re gu la do res
e as sim es ta be le cer pre ços es tá ve is para
es sas cul tu ras. Cada fa mí lia po de rá ven der
[an te ci pa da men te] até R$2,5 mil em ali men-
tos.

Os re cur sos do Pro gra ma de Com pras
Pú bli cas se rão apli ca dos por meio dos se-
guin tes me ca nis mos:

1) Ga ran tia para a co mer ci a li za ção
dos as sen ta dos da re for ma agrá ria (..)

2) Com pra an te ci pa da da agri cul tu ra
fa mi li ar – os agri cul to res as sen ta dos po de-
rão se be ne fi ci ar da po lí ti ca de com pra an te-
ci pa da da Co nab. Os pre ços e os re cur sos
se rão de fi ni dos em con tra to, an te ci pa da-
men te, de for ma que o agri cul tor te nha os
re cur sos e a re mu ne ra ção de vi da an tes de
plan tar;

O pró prio Pre si den te Lula anun ci ou que cada
pro du tor ins cri to no Pro naf re ce be rá um car tão. Os
pro du to res não te rão mais de ir ao ban co re no var a
ins cri ção para re ce ber qual quer cré di to; eles te rão
um car tão mag né ti co com o qual po de rão sa car os
seus be ne fí ci os em qual quer ca i xa ele trô ni co. O car -
tão mag né ti co foi a gran de no vi da de lan ça da hoje.

Além des se car tão mag né ti co, o pro du tor terá a
opor tu ni da de de fa zer uma ven da an te ci pa da e re ce-
ber o re cur so por meio des se car tão. Quer di zer, o pe -
que no agri cul tor, ins cri to no pro gra ma, terá sua vida
fa ci li ta da.

3) Com pra di re ta da agri cul tu ra fa mi li ar
– o ins tru men to será uti li za do pela Co nab
para ga ran tir as po lí ti cas de se gu ran ça ali-
men tar do Pro gra ma Fome Zero. Os agri cul-
to res fa mi li a res po de rão co mer ci a li zar a sua 
pro du ção das cin co cul tu ras aqui ci ta das di -
re ta men te com a Co nab, por meio do pre ço
de re fe rên cia re gi o nal.

Isso aca ba rá com a se guin te si tu a ção: após
uma sa fra com uma gran de pro du ção, por exem plo,
de to ma te, em que há uma ele va ção do pre ço, to dos
re sol vem plan tar to ma tes; mas, na pró xi ma sa fra, jo -
gam fora toda a pro du ção por que o pre ço caiu. Será
ga ran ti do, por tan to, um pre ço-re fe rên cia re gi o nal.

O Pre si den te Lula, ao lan çar o car tão-mag né ti-
co, anun ci ou que, a par tir de 15 de ju lho, o Pro naf es -
ta rá de po si ta do para to dos aque les que es tão ca das-
tra dos re gu lar men te. Bas ta rá ape nas fa zer o sa que
no ca i xa ele trô ni co. Inclu si ve, o Pre si den te deu o nú -
me ro do te le fo ne – in fe liz men te, es que ci-o na mi nha
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ban ca da – que po de rá ser aces sa do em caso de pro -
ble mas na re ti ra da do re cur so do Pro naf no ca i xa ele -
trô ni co. Estou re pe tin do as pa la vras do Pre si den te da
Re pú bli ca.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, de se jo ape nas par ti ci par do oti -
mis mo re a lis ta de V. Exª so bre esse pro gra ma do Go -
ver no do Pre si den te Lula para o se tor pro du ti vo ru ral
bra si le i ro. Pe las suas pa la vras, po de mos en ten der a
di men são e o al can ce so ci al do pro gra ma, que bus ca
a cons tru ção de ci da da nia efe ti va para a mão ca le ja-
da do cam po, que põe a co mi da na nos sa mesa ur ba-
na. É um ges to de res pon sa bi li da de po lí ti ca cla ra do
Go ver no do Pre si den te Lula com o tra ba lha dor ru ral
bra si le i ro. O pro gra ma rom pe com aque le ve lho mo -
de lo de fa zer pro pos tas de fi nan ci a men to em sa las fe -
cha das, com ar-con di ci o na do, sem diá lo go com a so -
ci e da de in te res sa da. A pos si bi li da de de aces sar o
cré di to com um car tão mag né ti co aca ba com a vi são
do cli en te lis mo, do apa dri nha men to po lí ti co e cons trói
um pou co mais de ci da da nia nes te País. V. Exª traz ao 
Ple ná rio do Se na do Fe de ral uma boa no tí cia para
todo o Bra sil, é a con fir ma ção do oti mis mo que nos
move como Ban ca da de apo io ao Go ver no do Pre si-
den te Lula, e é a com pre en são de que, se te mos mo -
men tos di fí ce is sen do su pe ra dos pela so ci e da de bra -
si le i ra, se gu ra men te tam bém es ta mos cons tru in do
um Bra sil que dará or gu lho a to dos nós. Pa ra béns
pela lu ci dez e pela di men são so ci al do pro nun ci a-
men to de V. Exª!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da. Com cer te za, o apar te de V.
Exª será ane xa do ao nos so dis cur so, Se na dor Tião
Vi a na.

Como eu fa la va, o Car tão Pro naf vi a bi li za rá a
ob ten ção de fi nan ci a men to nos ban cos de for ma ex -
tre ma men te rá pi da e sim ples. E tam bém foi anun ci a-
do o Pro naf Mu lher e o Pro naf Jo vem Ru ral, quer di -
zer, a fa mí lia toda po de rá se en vol ver nes ses pro gra-
mas. Até há pou co tem po, o Pro naf era di ri gi do ape -
nas para o cha ma do “ca be ça do ca sal”. Ago ra, se o
com pa nhe i ro par ti ci pa do Pro naf, nada im pe de que
sua com pa nhe i ra par ti ci pe do Pro naf Mu lher, as sim
como que jo vens de 16 a 25 anos par ti ci pem do Pro -
naf Jo vem Ru ral.

Este é o Pla no de Sa fra da Agri cul tu ra Fa mi li ar
2003/2004, que me re ce a aten ção de to dos nós e

deve ser lido com aten ção, em to dos os seus de ta-
lhes. Com ele, te re mos a pos si bi li da de de dar uma
gran de ar ran ca da na pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar,
para que o pro du tor não ape nas pos sa ter a sua mesa 
far ta, mas tam bém par ti ci par de for mas de sus ten ta-
ção de pro du ção para o mer ca do in ter no e con tri bu ir,
de for ma de ci si va e de ter mi na da, para o com ba te à
fome no País.

Hoje, um as sen ta men to tem que re ce ber a ces -
ta bá si ca, mas, da qui a pou cos me ses, cer ta men te,
com a com pra an te ci pa da ou com a com pra di re ta,
ele não só não pre ci sa rá mais da ces ta bá si ca, por -
que ele es ta rá auto-sus ten tá vel, como tam bém es ta rá
pro vi si o nan do, ofe re cen do ali men ta ção para aque les
que ain da não con se gui ram con quis tar a pos si bi li da-
de do plan tio e da co lhe i ta de de ter mi na dos pro du tos.

Dito isso, como ain da me res ta al gum tem po,
vou ten tar fa lar ra pi da men te so bre uma ques tão que
con si de ro de gran de im por tân cia e que me re ce uma
re fle xão por par te de to dos nós.

Ocu pa mos hoje esta tri bu na para pa ra be ni zar
to dos que têm se en ga ja do no de ba te so bre a uti li za-
ção do soft wa re li vre. Esse é um de ba te de im por tân-
cia es tra té gi ca para a afir ma ção tec no ló gi ca, para
afir ma ção da ma tu ri da de eco nô mi ca de pa í ses emer -
gen tes como o Bra sil.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que a União gas -
tou, no ano pas sa do, com a com pra e o alu guel de sis -
te mas ope ra ci o na is, com aque les pro gra mas que
con tro lam as ope ra ções bá si cas de um com pu ta dor,
nada mais nada me nos que R$125 mi lhões. Esses re -
cur sos po de rão, em gran de par te, ser eco no mi za dos
à me di da que o Go ver no Lula as su mir tam bém a ban -
de i ra do soft wa re li vre e fu gir do en qua dra men to gra -
tu i to e au to má ti co en tre aque les que só se va lem dos
soft wa res pro du zi dos pela po de ro sa mul ti na ci o nal, a
Mi cro soft, di ri gi da pelo já fol cló ri co Bill Ga tes.

Enten do, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que o Go ver no Lula sob a ori en ta ção aten ta do Mi nis-
tro José Dir ceu, já to mou me di das im por tan tes, vi san-
do à ado ção do soft wa re li vre por par te das em pre-
sas es ta ta is e dos ór gãos de nos sa ad mi nis tra ção pú -
bli ca. Esse é um es for ço go ver na men tal que pre ci sa
ser des ta ca do. Pre ci sa mos ra di ca li zar den tro da pro -
pos ta que co me çou a ser de sen vol vi da pelo Go ver no
do Rio Gran de do Sul, na ad mi nis tra ção des te com -
pa nhe i ro tão ati vo que é o atu al Mi nis tro das Ci da des,
Olí vio Du tra. É bem ver da de que a ado ção do soft wa-
re li vre é um tema que vem en tu si as man do de ze nas
de pre fe i tu ras pelo Bra sil e já che gou a fa bri can tes de
peso, como a IBM e a Com paq, que já es ta ri am de -
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sen vol ven do com pu ta do res com a uti li za ção do Li-
nux.

Obser vem os se nho res e as se nho ras que,
quan do fa la mos de soft wa re li vres, es ta mos fa lan do
de pro gra mas de com pu ta do res cons tru í dos de for ma
co la bo ra ti va, via Inter net, por uma co mu ni da de in ter-
na ci o nal de de sen vol ve do res de pro gra mas in de pen-
den tes. Além dis so, es ses pro gra mas são en tre gues à 
co mu ni da de com o có di go-fon te aber to e dis po ní vel,
per mi tin do que a idéia ori gi nal pos sa ser aper fe i ço a-
da e de vol vi da no va men te à co mu ni da de. Nos pro gra-
mas con ven ci o na is, o có di go de pro gra ma ção é se-
cre to e de pro pri e da de da em pre sa que o de sen vol-
veu, sen do qua se im pos sí vel de ci frar a pro gra ma ção.
O que está em jogo é a in de pen dên cia tec no ló gi ca. A
ado ção do soft wa re li vre, por tan to, se afir ma como
uma ques tão de li ber da de de ex pres são e não ape-
nas uma re la ção eco nô mi ca. Hoje, exis tem mi lha res
de pro gra mas al ter na ti vos cons tru í dos des sa for ma e
uma co mu ni da de de usuá ri os com mais de vin te mi -
lhões de mem bros no mun do.

O Bra sil não pode fi car fora des sa. O Go ver no
Lula não pode de i xar de fa zer des se pro je to um dos
prin ci pa is pro je tos do seu Go ver no.

E des ta co, para fi na li zar, Srª Pre si den te, que um 
soft wa re só pode ser con si de ra do li vre se pro por ci o-
nar as qua tro li ber da des fun da men ta is:

li ber da de para uti li zar o pro gra ma, com 
qual quer pro pó si to;

li ber da de para mo di fi car o pro gra ma e
adap tá-lo às suas ne ces si da des. (Para tor-
nar essa li ber da de efe ti va, é ne ces sá rio ter
aces so ao có di go-fon te, por que mo di fi car
um pro gra ma sem ter a fon te de có di go é di -
fí cil);

li ber da de para re dis tri bu ir có pi as, tan to
grá tis como com taxa, e

li ber da de para dis tri bu ir ver sões mo di-
fi ca das do pro gra ma, de tal modo que a co -
mu ni da de pos sa be ne fi ci ar-se com as suas
me lho ri as.

O exem plo mais co nhe ci do de soft wa re que
se gue esse con ce i to é o sis te ma ope ra ci o nal
GNU/Li nux, al ter na ti vo ao Win dows, que é uti li za do
por qua se me ta de dos pro ve do res de Inter net do
mun do, in clu si ve pela Nasa e pelo sis te ma de de fe-
sa nor te-ame ri ca no.

A cons tru ção de um pro gra ma al ter na ti vo ao ne -
o li be ra lis mo exi ge pro pos tas con cre tas fren te ao mo -
no pó lio das me ga em pre sas de soft wa re. As lu tas de -

sen vol vi das pela Co mu ni da de Soft wa re Li vre Inter -
na ci o nal, li de ra da pela Free Soft wa re Foun da ti on,
têm sido en cam pa das e dis cu ti das, aqui, no Bra sil,
pelo Go ver no ga ú cho. Mes mo que te nha mos avan ça-
do em al gu mas ex pe riên ci as em pre fe i tu ras ad mi nis-
tra das pela Esquer da no uso da tec no lo gia da in for-
ma ção como ins tru men tos da de mo cra ti za ção de
nos sas ges tões, tra ba lha mos sem pre com tec no lo gi-
as di ta das pe las gran des cor po ra ções, como se elas
fos sem ne u tras. Nun ca in ves ti mos nos sos es for ços
na cons tru ção de uma pla ta for ma tec no ló gi ca que do -
mi nás se mos, que não fi cás se mos li mi ta dos à “in ten-
ci o na li da de” dos pro gra mas de com pu ta do res cons-
tru í dos com a ló gi ca do mer ca do.

O Pro je to Soft wa re Li vre Rio Gran de do Sul é
uma par ce ria do Go ver no do Esta do do Rio Gran de
do Sul com ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das do Esta do.
Tem como prin ci pal ob je ti vo a pro mo ção da in de pen-
dên cia tec no ló gi ca com o uso de soft wa res li vres e a
bus ca de uma al ter na ti va eco nô mi ca ao mun do de
soft wa res pro pri e tá ri os, que têm di ta do os pa râ me-
tros de cus tos e de de sen vol vi men to do se tor em todo 
o mun do.

Esti mu lan do o uso de soft wa res li vres, o pro je-
to pre ten de in ves tir na pro du ção e qua li fi ca ção do co -
nhe ci men to lo cal a par tir de uma nova pos tu ra, que
in se re a ques tão tec no ló gi ca no con tex to da cons tru-
ção do mun do com in clu são so ci al e igual da de de
aces so aos avan ços tec no ló gi cos.

Va mos lu tar para que a re ce i ta do soft wa re li -
vre, ado ta da no Rio Gran de do Sul, se trans for me
numa re ce i ta para todo o Bra sil, ur gen te men te.

Infe liz men te, o tem po está ter mi nan do, e gos ta-
ría mos de fa lar um pou co mais e dar mais ên fa se à
im por tân cia de avan çar mos em es tu dos ci en tí fi cos e
tec no ló gi cos no sen ti do de con quis tar mos re al men te
os soft wa res li vres, como te mos já o exem plo da Li -
nux, um soft wa re gra tu i to ao qual todo bra si le i ro tem
aces so e li ber da de, até pela gra tu i da de. O nos so Go -
ver no, com cer te za, es ta rá es ti mu lan do esse tipo de
aper fe i ço a men to, de es tu dos e de avan ço tec no ló gi-
co, te mos cer te za.

Mu i to obri ga da, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pela Sra. Iris De Ara ú jo.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta, por ces -
são do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre -
si den te Se na do ra Iris de Ara ú jo, Srªs e Srs. Se na do-
res, bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem à TV Se na-
do, caro Lí der, Dr. Se bas tião Vi a na, nós, mé di cos,
acom pa nha dos das en fer me i ras, não cos tu ma mos,
como pro fis si o na is, re ce ber ho me na gem. Nun ca as -
sis ti mos a des fi les nem a prê mi os ofe re ci dos a mé di-
cos e en fer me i ras. So mos lem bra dos no de ses pe ro,
na dor, na tris te za. Hoje, ren do ho me na gem a uma
ins ti tu i ção mé di ca do meu Pi a uí, meu Lí der, Dr. Se-
bas tião Vi a na, uma das in te li gên ci as pri vi le gi a das
do PT.

O Pi a uí não é Gu a ri bas; não é Aca uã. O Pi a uí é
aque le Esta do que teve co ra gem de, em uma guer ra,
ex pul sar os por tu gue ses do Bra sil. O Bra sil é este
país tão gran de por ca u sa da que la guer ra, que ga ran-
tiu a uni da de. Ia ser di vi di do, Dom João VI ia cri ar o
País Ma ra nhão e man dou seu afi lha do, seu so bri nho,
o co man dan te Fi dié para essa mis são.

O Pi a uí tem se des ta ca do, hoje, pela ciên cia
mé di ca, que, no meu pon to de vis ta, é a mais hu ma na
das ciên ci as, e nós, mé di cos, so mos os gran des ben -
fe i to res da hu ma ni da de.

Na Era Var gas, Ge tú lio de sig nou um te nen te in -
ter ven tor para cada Esta do. Como lá tudo é di fe ren te,
o Pi a uí não ace i tou o te nen te Lan dri Sa les, que era
ce a ren se, e só ace i tou ser go ver na do por um ci vil mé -
di co, Leô ni das Melo. E foi ele quem im plan tou uma
gran de ins ti tu i ção mé di ca, que hoje é um íco ne nos
ser vi ços de sa ú de do Nor te e Nor des te. Tra ta-se do
Hos pi tal Ge tú lio Var gas, am pli a do no meu go ver no
com um pron to-so cor ro.

Pi a uí e Te re si na são, hoje, uma re fe rên cia de ex-
ce lên cia nos ser vi ços de sa ú de no Bra sil. Bas ta ria ci -
tar só um fato, já que um qua dro vale por 10 mil pa la-
vras, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, do gran de Ama zo-
nas: no Pi a uí, hoje, é fe i ta com tran qüi li da de e êxi to a
mais avan ça da ci rur gia do mun do mo der no – o trans -
plan te de co ra ção.

Se fi zer mos uma pes qui sa nes se Hos pi tal Ge tú-
lio Var gas, cri a do na épo ca da di ta du ra, Se na dor
João Alber to, ve re mos que 37% dos ope ra dos são
ma ra nhen ses. A ciên cia mé di ca atrai gen te do To can-
tins, de Go iás, do sul do Ce a rá, do sul do Ma ra nhão,
do Pará, de Ro ra i ma. E um bem nun ca vem só, vem
sem pre acom pa nha do de ou tros bens. Sur gi ram ou -
tros ex po nen ci a is mé di cos. Te mos um hos pi tal psi-

quiá tri co avan ça do e um hos pi tal da So ci e da de Pi a u i-
en se de Com ba te ao Cân cer, que está com ple tan do
50 anos. E nós, em re que ri men to, pe di mos um voto
de lou vor, des te Se na do, àque la ins ti tu i ção.

Re ce bi um con vi te com o se guin te teor:

A So ci e da de Pi a u i en se de Com ba te
ao Cân cer, por meio do seu Pre si den te de
hon ra, Dr. Alce nor Bar bo sa de Alme i da, tem
a gra ta sa tis fa ção de con vi dar Fran cis co de
Assis Mo ra es Sou za para a so le ni da de co-
me mo ra ti va dos 50 anos de fun da ção da
So ci e da de Pi a u i en se de Com ba te ao Cân-
cer. [Srs. Se na do res mé di cos, Pa pa léo Paes 
e Au gus to Bo te lho, há 50 anos o Pi a uí fun -
dou uma so ci e da de pi a u i en se de com ba te
ao cân cer].

Sur gi da do es for ço da clas se mé di ca, com o
apo io de im por tan tes seg men tos de nos sa so ci e da-
de, re gis trou nes sa lon ga ca mi nha da em ba tes me mo-
rá ve is, opor tu ni da de em que con tou com a co la bo ra-
ção de uma plêi a de de ide a lis tas, en tre os qua is se le-
ci o na mos o nome de Vos sa Exce lên cia.

O pon to alto des sa co me mo ra ção será a II Jor -
na da Ci en tí fi ca do Hos pi tal São Mar cos, por oca sião
da qual, em ses são so le ne no Rio Poty Ho tel, às
19h30, do dia 27 de ju nho de 2003, es ta re mos ho me-
na ge an do o ilus tre com pa nhe i ro pe los re le van tes ser -
vi ços pres ta dos a nos sa ca u sa.

Srªs e Srs. Se na do res, Deus me per mi tiu ocu par
vá ri as po si ções ad mi nis tra ti vas e, con se qüen te men-
te, ter re ce bi do al guns tí tu los e hon ra ri as, como a que
re ce bi nas Mi nas Ge ra is, o “Li ber tas, quae sera ta -
men“, do nos so Se na dor aqui pre sen te e que mu i to
me hon ra. Mas, de to das as ho me na gens que re ce bi,
a que mais va i do sa men te trans por to veio de um hos -
pi tal se cu lar do Pi a uí, a San ta Casa de Mi se ri cór dia
da mi nha Ci da de, Par na í ba, em seu cen té si mo ani -
ver sá rio, pe los nos sos ser vi ços de mé di co pres ta dos
àque la ins ti tu i ção de ca ri da de.

O Pi a uí se or gu lha des sas ins ti tu i ções, como o
Hos pi tal São Mar cos, que está a co me mo rar 50 anos.
Ele re pre sen ta uma luz no ser vi ço de on co lo gia, can -
ce ro lo gia em toda a re gião, as sim como o Hos pi tal
Sa rah Ku bits chek aqui em Bra sí lia e o Hos pi tal Albert
Eins te in, em São Pa u lo. São mo de los de hos pi ta is.

O Pi a uí sen te-se or gu lho so e de se ja que o Bra -
sil te nha co nhe ci men to des se cen tro es pe ci a li za do
que faz de Te re si na, não só uma re fe rên cia, mas uma
ex ce lên cia da me di ci na bra si le i ra.

Esse hos pi tal é man ti do pela So ci e da de Pi a u i-
en se de Com ba te ao Cân cer, não pelo Go ver no, e
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con ta com 273 le i tos, 170 mé di cos, 42 en fer me i ras,
em uma área de 33.288 m2 cons tru í dos, com três pré -
di os. Aten de 1560 pa ci en tes in ter na dos por mês e
tem ca pa ci da de de aten di men to am bu la to ri al nas di -
ver sas es pe ci a li da des clí ni cas de 1550 por dia.

Assim, é jus ta a ho me na gem que es ta mos pres -
tan do a esse Hos pi tal e àque le que, sem dú vi da ne -
nhu ma, há meio sé cu lo le van tou essa ban de i ra de
ide al de de sen vol vi men to da sa ú de na área de Onco -
lo gia.

Eram es sas as nos sas pa la vras.
Espe ra mos que esta Casa apro ve o nos so re -

que ri men to de con gra tu la ções a essa ins ti tu i ção, que
é um mo de lo de ser vi ço de sa ú de, prin ci pal men te
nes ses mo men tos di fí ce is por que pas sa a Me di ci na
bra si le i ra, quan do, numa ati tu de mío pe, os que di ri-
gem a sa ú de pú bli ca no País va lo ri za ram uma me di ci-
na im por ta da de Cuba, da pe que na Cuba, da atra sa-
da Cuba, que é do ta ma nho da me ta de do Pi a uí, com
uma po pu la ção de 10 mi lhões de ha bi tan tes. Esse
mo de lo não po de ria ser trans por ta do para um Pais
con ti nen tal, de tal ma ne i ra que des va lo ri za ram os
mé di cos avan ça dos, os es pe ci a lis tas e mo der nos, hi -
per va lo ri zan do o mé di co de fa mí lia, que é in ca paz de
ofe re cer ao ci da dão bra si le i ro uma me di ci na ci en tí fi ca
e avan ça da. Com isso, es tão de sa pa re cen do as es-
pe ci a li da des, Dr. Se bas tião Vi a na, e lhe da rei um
exem plo: cre io que não exis te ne nhum con tra che que
ma i or que o meu, que sou mé di co, apo sen ta do, ain da
do INPS. Te nho 37 anos de pro fis são e gal guei to das
os de gra us den tro da Pre vi dên cia So ci al. A mi nha
apo sen ta do ria é de R$1.200,00. Essa é a gran de dis -
tor ção.

A clas se mé di ca, que está ser vin do nos hos pi ta-
is, exer cen do a me di ci na avan ça da e es pe ci a li za da,
está de i xan do a pro fis são, por que, em bo ra haja um
ide al en tre os seus pro fis si o na is e a car re i ra seja
como um sa cer dó cio, a me di ci na tem que ga ran tir
uma ren da para o pro fis si o nal se atu a li zar e para sua
fa mí lia vi ver com dig ni da de. Mu i tos mé di cos es tão de -
i xan do os gran des hos pi ta is e de sis tin do das es pe ci a-
li da des a que se de di ca ram – e que são um pa tri mô-
nio des te País, pois a me di ci na bra si le i ra é uma das
mais avan ça das do mun do. Os pro fis si o na is es tão sa -
in do, Se na dor Tião Vi a na, por que o Pro gra ma de Sa -
ú de Fa mi li ar está pa gan do mais.

Há dé ca das não se faz um con cur so para a clas -
se mé di ca es pe ci a li za da. As es pe ci a li da des es tão
aca ban do. O mé di co de sa ú de da fa mí lia está para
aca bar, como aca bou, na Ingla ter ra, a pe di a tria. Há
um mé di co ge ral, ofe re ci do à po pu la ção, para re sol-

ver to dos os pro ble mas de sa ú de de uma pes soa do -
en te. Isso é in con ce bí vel!

Qu e re mos apro ve i tar esta opor tu ni da de para
nos con gra tu lar mos com os he róis mé di cos do Hos pi-
tal São Mar cos, de on co lo gia, do Pi a uí, que ain da per -
sis tem em ofe re cer uma me di ci na ci en tí fi ca e atu a li-
za da ao nos so País.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É com mu i ta
sa tis fa ção que per mi to o apar te. Aliás, de se jo a par ti-
ci pa ção des ta que é, sem dú vi da ne nhu ma, a ma i or
in te li gên cia do PT mo der no.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço a cons tan te ge ne ro si da de de V.
Exª. Qu e ro di zer que é uma hon ra po der apar teá-lo.
Qu an do V. Exª abor da o pro ble ma da sa ú de, V. Exª se
apre sen ta sem pre ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral
como um le gí ti mo alu no de Escu lá pio, um le gí ti mo
alu no de Hi pó cra tes; como al guém que en ten de a me -
di ci na como uma arte viva de amor, de de fe sa in te gral
e ra di cal da vida; aque la pro fis são ca paz de di mi nu ir a 
dor. Uma vez, um re li gi o so me de fi niu mu i to bem a
prá ti ca mé di ca: “O mé di co é a mão de Deus”. Se pu -
der mos en ten der a me di ci na a par tir daí, do sen ti-
men to da bon da de, da re cu pe ra ção, da di mi nu i ção da 
dor, da es pe ran ça, da cura, va mos tra tar o pro fis si o-
nal mé di co bra si le i ro e o pro fis si o nal en fer me i ro, que
V. Exª abor dou no iní cio do seu pro nun ci a men to, de
ma ne i ra dis tin ta. Entre tan to, o mau tra ta men to dis-
pen sa do aos pro fis si o na is de sa ú de, tra ta men to sa la-
ri al ruim e di fe ren ci a do em re la ção a ou tras ca te go ri-
as, sem pre ten de a ge rar uma cri se de re la ci o na men-
to en tre o pro fis si o nal da sa ú de e a pró pria so ci e da de.
Qu an do ob ser vo re cla ma ções de se to res da so ci e da-
de na im pren sa em re la ção ao mau aten di men to de
um pro fis si o nal, é pre ci so ir à raiz do pro ble ma, como
V. Exª está abor dan do aqui. O des vio de fi na li da de
que se dá para se for mar bem um es pe ci a lis ta, o es tí-
mu lo que se dá mu i tas ve zes ao pro fis si o nal que não
se qua li fi ca como po de ria, por que o es tí mu lo aca bou,
re sul tam no es va zi a men to de es pe ci a li da des vi ta is
para o País. V. Exª dis se que o Pi a uí aco lhe mu i tos do -
en tes do Ma ra nhão. Po rém, quan do ob ser va mos São
Pa u lo, ve ri fi ca mos que o Esta do aco lhe pes so as do
Bra sil in te i ro. O Hos pi tal Uni ver si tá rio do Dis tri to Fe -
de ral está aco lhen do do en tes de nove Esta dos, por -
que as es pe ci a li da des es tão con cen tra das. Te mos
que mu dar isso, e o úni co ca mi nho é va lo ri zar o es pe-
ci a lis ta tam bém. Pen so que é pos sí vel va lo ri zar tan to
o mé di co ge ne ra lis ta quan to o es pe ci a lis ta, e o de sa-
fio do Mi nis tro Hum ber to Cos ta é exa ta men te esse.

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  25 16137JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



Se na dor Mão San ta, há pou cos me ses, ti ve mos a
con fir ma ção de quin ze mil equi pes de sa ú de da fa mí-
lia con sa gra das, al can çan do 50 mi lhões de bra si le i-
ros, po den do che gar a 100 mi lhões. Mas isso não mu -
dou os nos sos in di ca do res. Por isso, te mos que tra ba-
lhar numa vi são de re gi o na li za ção, de for ma ção con ti-
nu a da, de va lo ri za ção dos pro fis si o na is. O exem plo
que V. Exª cita como pre o cu pa ção é con fir ma do pelo
que a Ingla ter ra vive atu al men te. No Re i no Uni do, há
ba si ca men te um pro fis si o nal va lo ri za do, que exer ce a 
me di ci na ge ral. O re sul ta do foi um es va zi a men to for te
e con so li da do do pro fis si o nal es pe ci a lis ta. Hoje, no
Re i no Uni do, para uma pes soa fa zer uma ci rur gia de
ve sí cu la, tem de es pe rar de um ano a um ano e meio;
para uma ci rur gia car día ca, dois anos; se tem de ter-
mi na da ida de, não en tra numa uni da de de he mo diá li-
se. Por tan to, a es cas sez do es pe ci a lis ta gera dis tân-
cia e fal ta de aces so para a so ci e da de. Fico mu i to pre -
o cu pa do quan do vejo que este de ba te não está sen -
do bem tra ta do com os mé di cos. Um exem plo cla ro é
o de pro fis si o na is como pro mo to res de jus ti ça, ju í zes
de di re i to ou ju í zes fe de ra is, que es tu da ram Di re i to
por cin co anos e ga nham sa lá ri os su pe ri o res a R$9
mil, em mé dia, en quan to há mé di cos com 37 anos de
pro fis são ga nhan do R$1,2 mil. Ve jam a que pon to
che ga a des va lo ri za ção dos pro fis si o na is da me di ci-
na! Por tan to, mi nha so li da ri e da de a V. Exª. Te nho con -
fi an ça em que o Mi nis té rio da Sa ú de sa be rá dar ou vi-
dos e co lo car em dis cus são, como as sun to pri o ri tá rio
do Esta do bra si le i ro, a va lo ri za ção dos pro fis si o na is e
dos es pe ci a lis tas.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incor po ro as
pa la vras do no bre Se na dor Se bas tião Vi a na ao nos so
pro nun ci a men to.

Nes te País, a ciên cia pe diá tri ca foi uma das que
mais avan çou, mas está aca ban do, pelo for ta le ci men-
to do rumo ge ne ra lis ta do mé di co de fa mí lia.

Srª Pre si den ta Iris de Ara ú jo, eu di ria que V.
Exª fez on tem um belo pro nun ci a men to so bre cân -
cer de mama, e es ta mos hoje a ho me na ge ar um
hos pi tal pi o ne i ro de on co lo gia do Nor des te, o Hos -
pi tal São Mar cos, do Pi a uí. Srª Pre si den ta, com ba-
te-se o cân cer, mas é pre ci so es pe ci a lis tas para fa -
zer o di ag nós ti co pre co ce, e o atu al sis te ma do Bra sil
está se es va zi an do.

Se na dor Se bas tião Vi a na, V. Exª tem com pro-
mis so com o Bra sil e mu i to mais com a sa ú de, por que
a ela de di cou os me lho res anos da sua ju ven tu de,
bus can do ciên cia e cons ciên cia para ser vir ao Acre e
ao Bra sil, hoje, no Con gres so.

Deus me per mi tiu mu i tos cur sos, mu i tas ex pe-
riên ci as, mas ne nhu ma ma i or, Se na dor Se bas tião Vi -

a na, do que a de ser mé di co re si den te do Hos pi tal
dos Ser vi do res do Esta do.

O que está acon te cen do hoje com o nos so País, 
Se na do ra Iris de Ara ú jo? Os mé di cos re cém-for ma-
dos es tão sa in do di re ta men te da uni ver si da de em
bus ca dos sa lá ri os do mé di co de fa mí lia. Por tan to, ja -
ma is irão bus car, se não no iní cio, uma es pe ci a li za-
ção, uma pós-gra du a ção. É isso o que pre ci sa mos re -
pen sar, e te mos que va lo ri zar o sa lá rio dos mé di cos,
como dis se aqui a bri lhan te Se na do ra He lo í sa He le-
na, por que o fun ci o ná rio pú bli co, mé di co, que está ga -
nhan do R$1.200,00, é quem vai ser vir o povo na ne -
ces si da de, e não o mé di co pri va do.

Co nhe ço con tra che ques de mais de R$30 mil,
e é uma lás ti ma ver o dos mé di cos com esse piso
sa la ri al, de i xan do a me di ci na es pe ci a li za da em
bus ca de me lho res sa lá ri os em pro gra mas que fo -
ram im por ta dos.

Essas são as nos sas pa la vras, as nos sas pre o-
cu pa ções, mas saio da qui com a cer te za da in te li gên-
cia do Lí der do PT nes ta Casa, Se na dor Se bas tião Vi -
a na, que bem en ten de que será a luz e o ca mi nho
para no vos dias e me lho res ru mos da sa ú de no Bra sil.
E que ela seja como o sol: igual para to dos!

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Obri ga do,
Se na dor Mão San ta.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – A Pre si-
dên cia re gis tra, com mu i to pra zer, a pre sen ça en tre
nós dos Exmºs Srs. Se na do res da Espa nha Luis Fra -
ga, Ga bri el Díaz, José Car ra cao e Ve nan cio Acos ta e
do Exmº Sr. Le tra do José Ma nu el Bre tal, acom pa nha-
dos do Sr. Emba i xa dor da Espa nha, José Co derch, a
quem da mos boas-vin das.

(Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 474, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 222, do Re gi men to
Inter no, se jam apre sen ta das con gra tu la ções ao Hos -
pi tal São Mar cos, lo ca li za do na ci da de de Te re si na –– 
PI, man ti do pela So ci e da de Pi a u i en se de Com ba te
ao Cân cer, pe las co me mo ra ções dos seus 50 anos
de exis tên cia, ao lon go dos qua is vem pres tan do, com 
ple no êxi to, re le van te aten di men to ge ral e on co ló gi co
à po pu la ção do Pi a uí e da re gião Nor des te.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003.  –  Se -
na dor Mão San ta.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra tu la ções.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Fer nan do Be zer ra,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur -
gen te de in te res se par ti dá rio.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, há sete anos, li de ra va
eu o mo vi men to dos em pre sá ri os bra si le i ros pela re -
for ma tri bu tá ria. Era eu, à épo ca, Pre si den te da Con -
fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria. Isso ocor reu em
maio de 1996.

Ama nhã, va mos as sis tir à re pe ti ção do mes mo
mo vi men to dos em pre sá ri os bra si le i ros, li de ra dos
pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria, hoje pre si-
di da pelo De pu ta do Arman do Mon te i ro Neto. Os em -
pre sá ri os dos vá ri os seg men tos de ati vi da des eco nô-
mi cas bra si le i ras en ca mi nha rão ao Con gres so Na ci o-
nal pe di do para que seja vo ta da a re for ma tri bu tá ria.
Os prin cí pi os são os mes mos: que se de so ne re a pro -
du ção, que se dis tri bu ía a base da con tri bu i ção e que
se dêem con di ções para que os pro du tos bra si le i ros
se jam mais com pe ti ti vos no mer ca do in ter na ci o nal.

Há, po rém, uma gran de di fe ren ça: há sete anos, 
não hou ve sen si bi li da de da par te do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so ou do Go ver no para que o
Con gres so Na ci o nal pu des se dis cu tir ao me nos uma
re for ma tri bu tá ria que es ta be le ces se os prin cí pi os da
com pe ti ti vi da de do pro du to bra si le i ro, mas, hoje, o
Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va en -
ca mi nhou a esta Casa uma pro pos ta de re for ma tri bu-
tá ria. Se não se tra ta da pro pos ta dos so nhos da so ci-
e da de bra si le i ra, cer ta men te ela abre uma dis cus são
e con tém a von ta de po lí ti ca do Pre si den te de que es -
ta be le ça mos uma es tru tu ra tri bu tá ria em que o pro du-
to bra si le i ro pos sa com pe tir no mer ca do in ter na ci o nal
em con di ções de igual da de.

Na ver da de, em cada um dos sete anos que se
pas sa ram, foi-se ele van do a car ga tri bu tá ria. Isso fez
com que o Bra sil car re gas se, atu al men te, uma das ma i-
o res car gas tri bu tá ri as do mun do: era de cer ca de 26%
a 27% e, hoje, está em tor no de 34% a 36%. Isso re ve la
que, ao in vés de ter sido re du zi da, como pre ten dia a re -
for ma tri bu tá ria pos tu la da pe los em pre sá ri os, a car ga
tri bu tá ria foi ele va da pelo Go ver no numa mé dia de 1%
ao ano. Isso fez com que, cada vez mais, o pro du to bra -
si le i ro se afas tas se da com pe ti ção in ter na ci o nal.

A mi nha po si ção é a mes ma de há sete anos:
apo i ar uma re for ma tri bu tá ria que de so ne re a pro du-
ção e tor ne mais jus ta a con tri bu i ção pelo alar ga men-
to da base.

Re a fir mo que, mes mo na con di ção de Se na dor
que li de ra um Par ti do que apóia o Go ver no do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em hi pó te se al gu ma
apóio a ele va ção des sa car ga tri bu tá ria. Va mos, sim,
vo tar uma re for ma tri bu tá ria que não im pli que ele va-
ção da car ga tri bu tá ria. Va mos sim, a exem plo do es -
for ço que fi ze mos há sete anos, dis cu tir uma re for ma
tri bu tá ria que tor ne o pro du to bra si le i ro mais com pe ti-
ti vo no ce ná rio in ter na ci o nal.

Nes se sen ti do, apre sen tei na Co mis são Exe cu ti-
va do meu Par ti do a pro pos ta, ali apro va da por una ni-
mi da de, de que o PTB – e o as se gu ro nes ta Casa –
não vote ne nhu ma pro pos ta que im pli que ele va ção da
car ga tri bu tá ria, que che gou ao li mi te do su por tá vel
para a nos sa so bre vi vên cia no con tex to in ter na ci o nal.

Não que ro fa lar de ju ros. Como mu i tos di zem,
eles che ga ram ao li mi te da ca pa ci da de de se rem su -
por ta dos, pois im pe dem o cres ci men to da pro du ção e 
da eco no mia bra si le i ra.

Esta mos ca mi nhan do, de uma for ma sé ria e cor -
re ta, para a re du ção da car ga tri bu tá ria. Sei que mu i tos
têm cri ti ca do a po lí ti ca ado ta da pelo Mi nis tro Antô nio
Pa loc ci, mas, no meu en ten di men to, mes mo que isso
im pli que sa cri fí cio da so ci e da de bra si le i ra, com a ma nu-
ten ção do su pe rá vit pri má rio ha ve rá con di ções de re du-
zir o mon tan te da dí vi da e os ju ros, o que, cer ta men te,
le va rá ao cres ci men to sus ten ta do da eco no mia.

Ao en cer rar mi nhas pa la vras, não po de ria de i-
xar de di zer que a re for ma tri bu tá ria que dis cu ti mos
deve con tem plar, ne ces sa ri a men te, a ques tão re gi o-
nal. Não po de mos vo tar qual quer tipo de re for ma tri -
bu tá ria, de um novo de se nho da es tru tu ra tri bu tá ria
bra si le i ra, sem que te nha mos em men te que é ne ces-
sá ria a re du ção das di fe ren ças re gi o na is. Che gou a
hora de o Bra sil res ga tar a dí vi da so ci al que tem com
o Nor des te, com o Nor te e com o Cen tro-Oes te.

É pre ci so que se es ta be le ça, de for ma sé ria e
con sis ten te, uma po lí ti ca que nos ga ran ta uma es tru tu ra
tri bu tá ria no fu tu ro, uma po lí ti ca que, efe ti va men te, in-
clua os nor des ti nos, os nor tis tas e o povo do Cen-
tro-Oes te numa so ci e da de mais jus ta e mais igua li tá ria.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fer nan do
Be zer ra, a Sra. Íris de Ara ú jo, de i xa a ca de i-
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fer nan do
Be zer ra, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, o Se na dor João Alber to Sou za ha via
pe di do a pa la vra an tes de V. Exª. Em se gui da, con ce-
de rei a pa la vra a V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Alber to
Sou za, por cin co mi nu tos, como Lí der do PMDB.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 23, re a li-
zou-se, na ci da de de São Luís, no Ma ra nhão, o
Encon tro Na ci o nal da Co mis são da Indús tria Imo bi-
liá ria da Câ ma ra Bra si le i ra da Indús tria da Cons tru-
ção, jun ta men te com o Fó rum Nor des ti no da Cons -
tru ção.

O en con tro teve o ob je ti vo de mo bi li zar o ma -
cros se tor bra si le i ro da cons tru ção e ar ti cu lar com as
li de ran ças po lí ti cas para uma ação con jun ta, vi san do
o so er gui men to da eco no mia e a dig ni da de do povo
na área da mo ra dia. As con clu sões do even to en con-
tram-se sis te ma ti za das na Car ta do Ma ra nhão, en-
tre gue ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na-
dor José Sar ney.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o seg-
men to da mo ra dia para o povo bra si le i ro, de lon ga
data, cons ti tui-se em um dos gar ga los de enor me re -
per cus são na es ca la da qua li da de de vida da po pu la-
ção bra si le i ra, em vir tu de do alto per cen tu al de dé fi cit
de ha bi ta ção dig na exis ten te no Bra sil. Se gun do a
Fun da ção João Pi nhe i ro, no ano de 2002, esse dé fi-
cit era de seis mi lhões, se is cen tos e cin qüen ta e seis
mil uni da des, abran gen do um con tin gen te de vin te
mi lhões e du zen tas mil pes so as, a par ce la de 11,7%
da po pu la ção bra si le i ra. A gran de ma i o ria des sa ca -
rên cia lo ca li za-se nas áre as ur ba nas, isto é, fal tam,
nas ci da des bra si le i ras, cin co mi lhões e qua tro cen-
tos e qua tor ze mil uni da des ha bi ta ci o na is, atin gin do,
par ti cu lar men te, as fa mí li as de ren da men sal de até
três sa lá ri os mí ni mos. O qua dro é agra va do ain da
mais pe los 10 mi lhões e 300 mil do mi cí li os ur ba nos
du rá ve is, que apre sen tam al gu ma for ma de ina de-
qua ção de in fra-es tru tu ra bá si ca. Ain da se gun do a
Fun da ção João Pi nhe i ro, a Re gião Nor des te des ta-
ca-se por apre sen tar ma i or par ti ci pa ção re la ti va no
com po nen te da ha bi ta ção pre cá ria. Os re fle xos da
mo ra dia ina de qua da são de to dos co nhe ci dos, de
modo es pe ci al no cam po da edu ca ção de cri an ças e
jo vens, na pre ser va ção e re cu pe ra ção da sa ú de das
pes so as, na con vi vên cia e ma nu ten ção da pró pria
uni da de fa mi li ar. Su pe rar essa ques tão é um enor me

de sa fio para o Go ver no e para o País. A Car ta do Ma -
ra nhão apre sen ta-se como ins tru men to de aná li se e
in te ra ção para en ca mi nhar pro je ções e so lu ção da
ques tão ha bi ta ci o nal do Bra sil. Nos so País tem boa
his tó ria nes se seg men to, com ex pe riên ci as que se
pre fi gu ram pro mis so ras, mas que fo ram aban do na das
em vez de re di re ci o na das para evi tar ou cor ri gir er ros.
Lem bro aqui a ex pe riên cia do Ban co Na ci o nal da Ha -
bi ta ção – BNH, cuja des ca rac te ri za ção foi-se acen tu-
an do e cul mi nou com a sua ex tin ção em 1986.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “ha bi tar
con dig na men te an te ce de as de ma is ne ces si da des do
ho mem para vi ver com dig ni da de”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do a 

pa la vra ao Lí der Arthur Vir gí lio.
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há tem pos que ad vir to para essa re la-
ção con fli tu o sa, re al men te pe ri go sa e no ci va en tre o
cha ma do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem
Ter ra e o Go ver no Lula.

Sua Exce lên cia, o Pre si den te Lula, fez, hoje, um
ape lo, pe din do pa ciên cia aos des con ten tes com os ru -
mos da cha ma da re for ma Agrá ria bra si le i ra. Foi ao
lan çar um pla no de sa fra com R$ 1 bi lhão a mais do
que o do ano pas sa do, que já era um bom pla no de sa -
fra, com an te ci pa ção e com ga ran tia de com pra da
pro du ção. Con tu do,a res pos ta que Sua Exce lên cia, o
Pre si den te da Re pú bli ca, re ce be do MST é drás ti ca:
di zem que as ocu pa ções vão con ti nu ar. Ou seja, a
von ta de de co la bo rar é ne nhu ma; o sen ti men to de li-
ran te men te re vo lu ci o ná rio, pa re ce-me, que é todo, e,
por ou tro lado, vejo uma cla ra ame a ça à agri cul tu ra
pro du ti va bra si le i ra a par tir des sa po lí ti ca de sor de na-
da de ocu pa ção de ter ras. Isso vai aca bar se re fle tin do
na ba lan ça co mer ci al des te País de ma ne i ra ne ga ti va.

Mas, Sr. Pre si den te, há mais o que di zer. A in se-
gu ran ça, que che gou à Ordem do Dia – tan to quan to
na dé ca da pas sa da –, e a ins ta bi li da de, ela, a in se gu-
ran ça, es te ve per to – e isso é no tí cia re quen ta da – do
fi lho do Pre si den te da Re pú bli ca. E um pro fis si o nal
res pe i tá vel, há vá ri os anos tra ba lhan do no Pa lá cio do
Pla nal to, per deu a vida. 

Esta mos ven do mais ain da: o Go ver no faz uma
re du ção sim bó li ca das ta xas bá si cas de ju ros, ou seja,
re du ziu em 0,5% a taxa Se lic, quan do po de ria ter ido
a, pelo me nos, 2%, para si na li zar for te men te com a
idéia da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co. Isso re -
pre sen ta al gu ma eco no mia para o Go ver no e ne nhum
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lu cro para nin guém na ini ci a ti va pri va da, ne nhum
alen to para nin guém da eco no mia real. O Bra sil está
li te ral men te pa ran do. O Bra sil está qua se que li te ral-
men te pa ra do. Este é um fato! 

Aqui, mos tro uma ma té ria da re vis ta Veja, que
faz uma aná li se mu i to equi li bra da, in ti tu la da: “Uma
Re du ção Sim bó li ca”. “Com a que da da taxa de ju ros,
nada muda para quem toma em prés ti mo em ban co”.

A po lí ti ca ma cro e co nô mi ca cor re ta do Go ver no
Lula, co man da da pelo Mi nis tro Pa loc ci, a po lí ti ca ca u-
te lo sa do Pre si den te do Ban co Cen tral, por ser ex ces-
si va men te ca u te lo sa nes se epi só dio, ter mi na se re-
ver ten do em pon to ne ga ti vo, de po is de ter tra zi do tan -
ta tran qüi li da de à Na ção nos pri me i ros mo men tos,
des de a sua apa ri ção.

Mais ain da: eu te nho dito que o Go ver no vai ra -
zo a vel men te no ma cro e co nô mi co e er rou, de ma ne i ra
re don da, ao re du zir em ape nas 0,5% a taxa bá si ca
dos ju ros bra si le i ros.

Vou além e re pi to que o Go ver no tem de mons tra-
do con du ta ine xis ten te no ad mi nis tra ti vo. O Go ver no
não toca os seus pro je tos. O Go ver no lan ça pla nos e
mais pla nos e não cu i da de exe cu tá-los. O Go ver no se
atra pa lha com os pla nos bem-in ten ci o na dos que lan ça.

Leio tam bém edi to ri al de O Esta do de S. Pa u lo,
di zen do al gu mas co i sas mu i to du ras e mu i to re a lis tas
so bre o cha ma do Fome Zero – e não há nada mais in -
sus pe i to do que o Edi to ri al des te ve tus to ór gão da
Impren sa bra si le i ra que é O Esta do de S. Pa u lo –, di -
zen do que “o Fome Zero é um pa ra dig ma, sim. Pri me i-
ro, da auto-su fi ciên cia dos seus res pon sá ve is, que os
le vou a ig no rar as ini ci a ti vas an te ri o res ao ad ven to da
era Lula, des de nhar da in ter lo cu ção com es pe ci a lis ta
des vin cu la do, an tes de ins ti tu ir o Pro gra ma”. E por aí vai 
o Edi to ri al – cuja trans cri ção so li ci to, bem como de to-
das es sas ou tras ma té ri as nos Ana is da Casa – para
me con cen trar na man che te de hoje do jor nal O Glo bo.

O Pre si den te Lula pro me teu, em qua tro anos,
con quis tar dez mi lhões de em pre gos para o nos so
povo. Até 31 de maio, os de sem pre ga dos no vos so ma-
vam já 475 mil. Eu ima gi no que eles che ga ram à casa
dos 570 mil, ao fim des te mês ju ni no, des te mês de ju -
nho. Por tan to, a dí vi da de Sua Exce lên cia au men ta.
Não co me ça a di mi nu ir o es to que de de sem pre ga dos,
ao con trá rio, acres cen ta aos de sem pre ga dos an ti gos
um es to que novo, para in fe li ci da de ge ral da Na ção.
Tem a ver com a sua po lí ti ca ul tra con ser va do ra de ju -
ros; tem a ver com a sua ina ção ad mi nis tra ti va; tem a
ver com seus pe ca di lhos e os seus pe ca dões mi cro e-
co nô mi cos. E, aqui, nós le mos no jor nal O Glo bo, na
sua pri me i ra pá gi na, de hoje, aque le qua dro dan tes co,

que to dos nós vi mos pela te le vi são. Aque le qua dro é
ab so lu ta men te in con di zen te com a con di ção hu ma na:
mi lha res de pes so as se ins cre ven do, em uma fila, para 
ten tar, para da qui a al guns anos, um em pre go de gari.
É algo dan tes co! É algo que lem bra fil me de ter ror! É
algo que lem bra os pi o res mo men tos da de pres são
ame ri ca na. Algo que lem bra um fil me, es tre la do por
Jane Fon da – es que ço a tra du ção, em por tu guês –
They sho ot hor ses, don’t they? – Eles Ma tam Ca va-
los, não Ma tam? – em que um ca sal dan ça, e dan ça
sem pa rar, du ran te dias e dias se gui dos, até que to dos
os ca sa is vão se su cum bin do, e al guns de les ga nham
o di re i to a co mer um pou co.

Na pri me i ra pá gi na de O Glo bo, leio ma té ria in-
ti tu la da “Re tra to do De sem pre go”. “Vin te mil en fren-
tam até a po lí cia por uma vaga de gari”. Em ou tra pá -
gi na, es tam pa: “Meio mi lhão de de sem pre ga dos. Até
for ma da em Di re i to es ta va na fila, à es pe ra de uma
chan ce”. E diz que a re gião me tro po li ta na do Rio de
Ja ne i ro já con ta com qui nhen tos mil de sem pre ga dos.

Sr. Pre si den te, não vai dar para o Go ver no pos ter-
gar as suas res pon sa bi li da des o tem po in te i ro. E a pro -
pos ta que faço aqui, mais uma vez, é no sen ti do de jo -
gar mos o jogo da ver da de. Por que, o Go ver no, cada vez 
que é acu sa do, ata ca do, diz que ain da não teve tem po
para fa zer nada e que é pre ma tu ro ata cá-lo, acu sá-lo. O
Go ver no diz, ao mes mo tem po, que tem uma bri lhan te
sa fra co lhi da por ele, por seus mé ri tos; o Go ver no diz
que tem um re cor de na ba lan ça co mer ci al bra si le i ra,
hoje su pe ra vi tá ria. Ou seja, quan do se tra ta de algo de -
sa gra dá vel, que tira vo tos e traz im po pu la ri da de, o Go -
ver no diz que é mu i to jo vem, que é mu i to tem pra no e
que não deve nem pode ser res pon sa bi li za do. Qu an do
o Go ver no vê que é algo plan ta do no go ver no an te ri or,
que ren de fru tos, po pu la ri da de, que dá con ce i to, aí as -
su me como seu. Não vai dar para da qui a seis me ses ou 
mais di zer que a cul pa é do go ver no an te ri or. Não vai
dar para da qui a um ano ou mais di zer que a cul pa é do
go ver no an te ri or. Não vai dar para da qui a três anos ou
mais di zer que a cul pa é do go ver no an te ri or, por que,
nes sa épo ca, es ta re mos mo bi li za dos para es co lher um
ou tro go ver no, que fale com mais sin ce ri da de e en fren te
com mais co ra gem os pro ble mas da Na ção bra si le i ra.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do 
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2003

Acres cen ta in ci so XVII ao ar ti go
51 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro
de 1990, que dis põe so bre a pro te ção
do con su mi dor e dá ou tras pro vi dên ci-
as, de fi nin do como nula a cláu su la de
ele i ção de foro em pre ju í zo da de fe sa
do con su mi dor.

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

Art. 1º O art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te in ci so:

“Art. 51. ...............................................
............................................................
XVII – es ta be le çam, em pre ju í zo da

de fe sa dos di re i tos do con su mi dor, foro de
ele i ção para as ações de cor ren tes das re la-
ções de con su mo”.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ela bo ra das uni la te ral men te pelo for ne ce dor, as 
cláu su las dos con tra tos de ade são não se sub me-
tem a ne go ci a ção com os con su mi do res, aos qua is
não res ta se não ace i tar toda as con di ções im pos tas
ou pri var-se do con su mo do pro du to ou ser vi ço ofe-
re ci do. Por essa ra zão, o Esta do in ter fe re na von ta-
de das par tes para pro te ger o con su mi dor, cuja vul -
ne ra bi li da de e hi pos su fi ciên cia é re co nhe ci da, de fi-
nin do como abu si vas as dis po si ções con tra tu a is que 
im pli quem de se qui lí brio en tre as par tes da re la ção
de con su mo.

Vê-se com fre qüên cia, nor mal men te como úl -
ti ma cláu su la dos con tra tos de ade são, dis po si-
ções que es ta be le cem ele i ção de foro para di ri mir
as con tro vér si as de cor ren tes da re la ção de con su-
mo que sur ge com a as si na tu ra do ins tru men to
con tra tu al.

Essas cláu su las são lan ça das no in te res se
ex clu si vo dos for ne ce do res, in de pen den te men te
do lu gar da ce le bra ção do con tra to, do lu gar em
que as obri ga ções de cor ren tes se rão cum pri das e
do do mi cí lio do con su mi dor. Fica, as sim, di fi cul ta-
da a de fe sa ju di ci al dos di re i tos dos Con su mi do res
ade ren tes, que, em vis ta da in vi a bi li da de eco nô mi-
ca de se de lo ca rem para o foro de ele i ção e da di -
fi cul da de de con tra tar pro cu ra do res em lo ca is que
des co nhe ce, são obri ga dos a si len ci ar quan to a
seus di re i tos ou des pen der al tas quan ti as para
não se sub me te rem aos abu sos dos for ne ce do res
de pro du tos e ser vi ços.

A de fe sa do con su mi dor é obri ga ção do
Esta do e prin ci pio ge ral da ati vi da de eco nô mi ca,
por for ça dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Cons ti-
tu i ção. Por isso mes mo, em bo ra a ju ris pru dên cia
já ve nha re co nhe cen do com abu si va as cláu su las
de ele i ção de foro em con tra tos de ade são, é ne -
ces sá rio dar maio cer te za à pro i bi ção, mo di fi can-
do o Có di go de De fe sa do Con su mi dor para pre-
ver ex pres sa men te a nu li da de de re fe ri da cláu su-
la abu si va.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2003. –
Augusto Botelho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 5º ................................................
..............................................................
XXXII – O Esta do pro mo ve rá, na for ma

da lei, a de fe sa do con su mi dor”.
“Art. 170. ...............................................
............................................................
V – De fe sa do Con su mi dor”.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 (LEI Nº 8.078/90)

“Art. 51. São nu las de ple no di re i to,
en tre ou tras, as cláu su las con tra tu a is re la ti-
vas ao for ne ci men to de pro du tos e ser vi ços
que:”

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

(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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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2003

Acres cen ta in ci so XVIII ao art. 51 da
Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990,
que “dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as’ para pre -
ver a nu li da de da cláu su la que sur pre en-
da o con su mi dor após a con clu são do
con tra to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem-

bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in -
ci so XVIII:

“Art. 51. ..............................................
...........................................................
XVIII – se gun do as cir cuns tân ci as e,

em par ti cu lar, se gun do a apa rên cia glo bal
do con tra to, ve nha, após sua con clu são, a
sur pre en der o con su mi dor.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Có di go de Pro te ção e De fe sa do Con su mi-
dor, na re da ção ori gi nal men te apro va da nes te Con -
gres so Na ci o nal, pre 4ia a nu li da de da cláu su la con -
tra tu al que “se gun do as cir cuns tân ci as e, em par ti-
cu lar, se gun do a apa rên cia glo bal do con tra to, ve-
nha, após sua con clu são, a sur pre en der o con su-
mi dor” no in ci so V do art. 51. Tra ta va-se da pro i bi-
ção da cha ma da “cláu su la sur pre sa”. Re fe ri do in ci-
so, con tu do, foi ve ta do pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca, sob a jus ti fi ca ção de que “re pro duz, no es sen ci-
al, o que já está ex pli ci ta do no in ci so IV” e “é, por -
tan to, des ne ces sá rio”.

Enten de mos, no en tan to, que a ve da ção ex -
pres sa da cláu su la-sur pre sa não é, como se afir -
ma no la cô ni co veto pre si den ci al, des ne ces sá ria.
Mu i to em bo ra efe ti va men te haja fór mu la ge né ri ca
no in ci so 1V do art. 51 do Có di go do Con su mi dor
– que con si de ra nu las as cláu su las “que es ta be-
le çam obri ga ções con si de ra das iní quas, abu si-
vas, que co lo quem o con su mi dor em des van ta-
gem exa ge ra da, ou se jam in com pa tí ve is com a
boa-fé ou a eqüi da de” – há si tu aões que não se
sub su mem à hi pó te se de in ci dên cia do re fe ri do
dis po si ti vo le gal. Exem plo se ria o de cláu su las a
prin cí pio vá li das que, por al gu ma cir cuns tân cia
ou acon te ci men to pos te ri or à con clu são do con-

tra to, tor nas sem-se ex ces si va men te one ro sas e, as -
sim, sur pre en des sem o con su mi dor.

Si tu a ções como essa po de ri am ge rar dis sen so
ju ris pru den ci al a res pe i to da nu li da de ou não das
cláu su las, en fra que cen do-se, as sim, a já frá gil po si-
ção dos con su mi do res na re la ção ju rí di ca com os
for ne ce do res de pro du tos e ser vi ços.

A de fe sa do con su mi dor é obri ga ção do Esta-
do e prin cí pio ge ral da ati vi da de eco nô mi ca. por for -
ça dos ar ti gos 5º, XXXII, e 170, V, da Cons ti tu i ção.
Por isso, é ne ces sá rio dar ma i or cer te za à pro i bi ção,
mo di fi can do o Có di go de Pro te ção e De fe sa do
Con su mi dor para pre ver ex pres sa men te a nu li da de
de tal cláu su la abu si va.

Des se modo, con ta mos com o apo io dos no-
bres par la men ta res a apro va ção do pro je to, que
tem por ob je ti vo am pa rar o con su mi dor vul ne rá vel
e hi pos su fi ci en te, ro bus te cen do sua pro te ção para
evi tar que seja sur pre en di do após a con clu são do
con tra to.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Au-
gus to Bo te lho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 5º. ...............................................................
....................................................................................

XXXII – O Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, o
di re i to do con su mi dor”.

“Art. 170. ............................................................
V – de fe sa do con su mi dor”.
Có di go de De fe sa do Con su mi dor
“Art. 51. ..............................................................
IV – es ta be le cem obri ga ções con si de ra das iní -

quas, abu si vas, que co lo quem o con su mi dor em des -
van ta gem exa ge ra da, ou se jam in com pa tí ve is com a
boa-fé ou a equi da de”.
....................................................................................

(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)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2003

Con ce de isen ção do Impos to de im -
por ta ção e do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos a apa re lhos pró pri os
para ra di o a ma do ris mo, quan do im por ta-
dos ou ad qui ri dos por ra di o a ma dor ha bi-
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li ta do e par ti ci pan te da Rede Na ci o nal de
Emer gên cia de Ra di o a ma do res (RENER),
Inte gran te do Sis te ma Na ci o nal de De fe-
sa Ci vil (SINDEC).

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

Art. 1º São isen tos do Impos to de Impor ta ção
e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos os
apa re lhos trans mis so res e re cep to res de ra di o te le fo-
nia e ra di o te le gra fia clas si fi ca dos nas po si ções 8525 
e 8527 da Ta ri fa Exter na Co mum (TEC), quan do im -
por ta dos ou ad qui ri dos por ra di o a ma dor ha bi li ta do
com o Cer ti fi ca do de Ope ra dor de Esta ção de Ra di-
o a ma dor (COER), emi ti do de acor do com a Nor ma
nº 31, de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e
par ti ci pan te da Rede Na ci o nal de Emer gên cia de
Ra di o a ma do res (RENER), in te gran te do Sis te ma
Na ci o nal de De fe sa Ci vil, de acor do com a Por ta ria
nº 302, de 24 de ou tu bro de 2001, do Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal.

§ 1º A isen ção apli ca-se a apa re lhos cuja po-
tên cia seja com pa tí vel com a clas se do ra di o a ma-
dor, nos ter mos da re gu la men ta ção pró pria, e será
con ce di da uma úni ca vez a cada cin co anos.

§ 2º A isen ção, ou trans fe rên cia a qual quer tí-
tu lo dos equi pa men tos isen tos, será con ce di da pela
au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te, me di an te pré -
vio exa me de que o im por ta dor ou ad qui ren te sa tis-
faz os re qui si tos des ta lei.

§ 3º A isen ção será re vo ga da de ofi cio, com a 
con se qüen te co bran ça dos im pos tos dis pen sa dos,
acres ci dos de mul ta mo ra tó ria e de ma is en car gos
le ga is, se, no pe río do de cin co anos con ta do da
data do fato ge ra dor, o be ne fi ciá rio de i xar de pre-
en cher os re qui si tos para sua con ces são ou trans -
fe rir os equi pa men tos a ter ce i ros, que não os pre-
en cham.

Art. 2º É as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di to
re la ti vo ao Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
in ci den te nas ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá-
ri os e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos em bens 
de pro du ção na ci o nal, isen tos des se im pos to nos
ter mos do art. 1º.

Art. 3º 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 do exer cí cio sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção

São de co nhe ci men to ge ral os ex tra or di ná ri os
ser vi ços que os ra di o a ma do res pres tam à co mu ni-

da de, há mu i tas dé ca das, sem qual quer in ten ção
ou pe di do de re com pen sa. Se é ver da de que a ati -
vi da de tem como mo ti va ção ini ci al o di le tan tis mo, à 
fe i ção da prá ti ca de um es por te ou de um hobby,
não é me nos ver da de que o ra di o a ma dor se sen te
ple na men te re a li za do e or gu lho so quan do pode co -
lo car seus equi pa men tos, seu tem po, sua dis po si-
ção e a rede de com pa nhe i ros a ser vi ço de uma
ca u sa no bre.

Quem não tem para re la tar ou já não ou viu o
re la to de emer gên ci as li ga das, por exem plo, a so-
cor ro mé di co, à ob ten ção de um re mé dio raro, ao
aten di men to de ví ti mas de de sas tre em via de trans -
por te, de ca la mi da de pro vo ca da por in tem pé rie, que 
ti ves sem sido pron ta men te re sol vi das pela rede de
so li da ri e da de do ra di o a ma do ris mo?

A pró pria na tu re za do es por te se fun da no es -
ta be le ci men to de co mu ni ca ção de sin te res sa da com
mi lha res de pes so as de to das as par tes da Ter ra,
co mu ni ca ção que aca ba se trans for man do em ami -
za des fir mes, du ra dou ras e so li dá ri as que ul tra pas-
sam a bar re i ra da dis tân cia e do co nhe ci men to vi su-
al. Essa pre dis po si ção para a ami za de trans bor da
na tu ral men te para a so li da ri e da de com ne ces si ta-
dos de qual quer es pé cie, que pos sam ter seu pro-
ble ma re sol vi do ou mi no ra do me di an te a uti li da de
das co mu ni ca ções.

A dis po si ção para a uti li da de pú bli ca é ina ta
no ra di o a ma dor e, na ver da de, for ne ce o ver da de i-
ro sen ti do de sua ati vi da de. O or gu lho de um ver da-
de i ro ra di o a ma dor se po ten ci a li za em si tu a ções
que o obri gam a per ma ne cer “no ar”, inin ter rup ta-
men te dias e no i tes para aten di men to, por exem plo,
de uma ca la mi da de pú bli ca.

Enga no sa men te, al guns po dem ima gi nar que,
hoje, com o pro gres so e com a uni ver sa li za ção das
co mu ni ca ções, sua im por tân cia de ca iu.

Te ria de ca í do se a De fe sa Ci vil, prin ci pal men-
te, fos se am pla e efi ci en te men te or ga ni za da, co-
brin do todo o ter ri tó rio na ci o nal, seja com apa ra to
de co mu ni ca ções para per mi tir o rá pi do co nhe ci-
men to das emer gên ci as e de sua na tu re za, seja
com apa ra to de so cor ro a es sas emer gên ci as. A
co mu ni ca ção pron ta e efi ci en te é o pri me i ro re qui si-
to da de fe sa ci vil.

Ape nas nas gran des ci da des há al gum ar re-
me do de dis po si ti vo de co mu ni ca ção te le fô ni ca rá pi-
da com cen tros de so cor ro. Ape nas al gu mas im por-
tan tes ro do vi as, por exem plo, apre sen tam pon tos te -
le fô ni cos pú bli cos para so li ci ta ção de so cor ro.
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No mais, há que re co nhe cer que o Bra sil é um
vas tís si mo País com zo nas de ra re fa ção hu ma na,
de fi ciên ci as enor mes de co mu ni ca ção, vias de
trans por te pre cá ri as e mal con ser va das, su je i ção a
ocor rên cia de ca la mi da des na tu ra is as mais di ver-
sas, tais como en chen tes no sul e seca no Nor des te
(ou vice-ver sa), tudo isso con fron ta do com um ser vi-
ço pú bli co de fi ci en te, de sor ga ni za do e, por tan to,
des pre pa ra do para de tec tar e atu ar pron ta men te em 
emer gên ci as.

Em boa hora o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci-
o nal ins ti tu iu a Rede Na ci o nal de Emer gên cia de
Ra di o a ma do res (RENER), como par te in te gran te
do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil (SINDEC),
com a fi na li da de de pro ver ou su ple men tar as co-
mu ni ca ções em todo o ter ri tó rio na ci o nal, quan do
os me i os usu a is não pu de rem ser aci o na dos, em
ra zão de de sas tre, si tu a ção de emer gên cia ou es-
ta do de ca la mi da de pú bli ca.

Esse ato vem, na realidade, oficializar e dar
organicidade a um serviço público que nunca foi
negado pelos radioamadores, sem qualquer ônus
para o Poder Público. Trata-se de inteligente ação de 
mobilização nacional permanente, aprestando
forças da própria sociedade para a solução de
problemas emergenciais de toda ordem.

No Bra sil exis tem cer ca de cin qüen ta e oito
mil ra di o a ma do res ha bi li ta dos, dos qua is qua se
qua ren ta mil ope ran do. Eles es tão dis tri bu í dos
por todo o ter ri tó rio na ci o nal. Des ta que-se que,
nos Esta dos do Acre, Ama zo nas, Ama pá, Mato
Gros so, Pará, Ro ra i ma e To can tins, onde ma i or é
a de fi ciên cia de co mu ni ca ção con ven ci o nal, há
cer ca de mil e qui nhen tos ra di o a ma do res ope ran-
tes.

Esta proposição deriva de projeto apresentado,
em 2001, pelo então Senador Robinson Viana, o qual
foi arquivado ao fim da legislatura, por imperativo
regimental. Deseja-se, portanto, não apenas satisfazer
os justos anseios da classe dos radioamadores, como
também, por justiça, reconhecer o mérito do primeiro
auto’ da matéria.

Por tudo isso e até como reconhecimento do
serviço de utilidade pública solidário, anônimo e
desinteressado que prestam, é que propomos este
projeto de lei que, certamente, merecerá o apoio do
Congresso Nacional e do Governo.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

LEGISLAÇÃO CITADA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 302, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do, Inte ri no, da Inte gra ção
Na ci o nal, no uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art.
87, pa rá gra fo úni co, in ci sos I e II, da Cons ti tu i ção, re -
sol ve:

Art. 1º É cri a da a Rede Na ci o nal de Emer gên cia
de Ra di o a ma do res-Re ner, como par te in te gran te do
Sis te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil – SINDEC.

§ 1º A Rede tem a fi na li da de de pro ver ou su ple-
men tar as co mu ni ca ções em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal, quan do os me i os usu a is não pu de rem ser aci o-
na dos, em ra zão de de sas tre, si tu a ção de emer gên-
cia ou es ta do de ca la mi da de pú bli ca.

§ 2º Po de rão par ti ci par da Rede, em ca rá ter
vo lun tá rio, pes so as fí si cas por ta do ras do Cer ti fi ca-
do de Ope ra dor de Esta ção de Ra di o a ma dor –
COER, bem como as es ta ções de rá dio de ten to ras
de Li cen ça de Ra di o a ma dor, ex pe di da pela Agên-
cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL.

§ 3º A Rede Na ci o nal de Emer gên cia de Ra di-
o a ma do res – RENER, será ati va da e su bor di na da
ope ra ci o nal men te à Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa
Ci vil –SEDEC e su per vi si o na da pela Con fe de ra ção
Bra si le i ra de Ra di o a ma do ris mo – LABRE, po den-
do, tam bém, vir a ser ati va da, par ci al men te, nos es -
ta dos e mu ni cí pi os, pe las Co or de na do ri as Esta du a-
is de De fe sa Ci vil – CEDEC e pe las Co mis sões Mu -
ni ci pa is de De fe sa Ci vil – COMDEC, res pec ti va-
men te, de co mum acor do com as Fe de ra ções da
La bre, es ta du a is.

§ 4º Ten do em vis ta que o ser vi ço a ser pro vi do
pela Rede re la ti vo às co mu ni ca ções, cuja efi ciên cia
pres su põe ri go ro sa ob ser vân cia a prin cí pi os e nor-
mas le ga is já es ta be le ci das, fica cri a do no âm bi to do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, Gru po de Tra ba lho
que terá a in cum bên cia de ela bo rar, nor ma de Ati va-
ção e Exe cu ção dos Ser vi ços” a se rem pres ta dos
pela Rede.

Art. 2º O Gru po de Tra ba lho será cons ti tu í do por
três re pre sen tan tes da Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa
Ci vil – SEDEC, e por dois re pre sen tan tes da Con fe de-
ra ção Bra si le i ra de Ra di o a ma do ris mo – LABRE.

Art. 3º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pe dro Au gus to San gui net ti
Fer re i ra.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
Com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 377, DE 2003

Dis ci pli na re la ções ju rí di cas de cor-
ren tes da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7
de de zem bro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal, de cre ta:
Art. 1º Fi cam con va li da dos os ter mos de trans fe-

rên cia de do mí nio de ro do vi as fe de ra is re gu lar men te
fir ma dos sob a vi gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 82,
de 07 de de zem bro de 2002, ob ser va das as se guin-
tes con di ções:

I – são as se gu ra dos aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral os di re i tos de res sar ci men to ou in de ni za ção
de to das as des pe sas re a li za das em ro do vi as fe de ra-
is, que te nham ori gem em con vê ni os re gu lar men te fir -
ma dos;

II – as des pe sas re a li za das até a vi gên cia da
Me di da Pro vi só ria nº 82, nas con di ções do in ci so an -
te ri or, po de rão ser ple i te a das, con si de ran do-se como
an te ci pa ção os va lo res re pas sa dos por for ça dos ter -
mos de trans fe rên cia de que tra ta o ca put;

III  –  fica man ti do o cro no gra ma de trans fe rên cia
pre vis to no ar ti go 3º da Me di da Pro vi só ria nº 82, des -
de que as ro do vi as fe de ra is es te jam de vi da men te re -
cu pe ra das, con di ci o na da à pré via ve ri fi ca ção do es ta-
do de con ser va ção re a li za da por ór gão es ta du al ou
dis tri tal com pe ten te;

IV  –  os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral re ce be rão,
em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel, o do mí nio de que 
tra ta o ter mo de trans fe rên cia re fe ri do no ca put, após
a ve ri fi ca ção pre vis ta no in ci so an te ri or.

§ 1º Para fins do in ci so I do ar ti go 1º des te De -
cre to, con si de ram-se tam bém os con vê ni os fir ma dos
pe los ór gãos e en ti da des dos Esta dos e Dis tri to Fe de-
ral e da União.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções des te De cre to aos
aces só ri os e ben fe i to ri as das res pec ti vas ro do vi as.

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

Jus ti fi ca ção

A edi ção do pre sen te De cre to Le gis la ti vo en-
con tra am pa ro no ar ti go 62, pa rá gra fo 3º, da Cons ti tu-

i ção Fe de ral de 1988, e ob je ti va dis ci pli nar as re la-
ções ju rí di cas de cor ren tes da per da de efi cá cia da
Me di da Pro vi só ria nº 82, ex pe di da em 07 de de zem-
bro de 2002, que dis pôs so bre a trans fe rên cia de do -
mí nio de ro do vi as fe de ra is para os Esta dos e o Dis tri-
to Fe de ral. Essa Me di da Pro vi só ria foi pror ro ga da em
07 de abril de 2003 pelo pe río do de 60 dias, con for me
a pu bli ca ção de ato le gal fir ma do pelo Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal.

A Me di da Pro vi só ria nº 82 foi ob je to de apre ci a-
ção das duas Ca sas Le gis la ti vas do Con gres so, re-
sul tan do na apro va ção do Pro je to de Con ver são nº
03/2003, que pro mo veu jus tas al te ra ções no tex to vi -
gen te. Entre tan to, o Pro je to apro va do não ob te ve a
san ção Pre si den ci al, sen do-lhe apos to veto in te gral
sob o ar gu men to de con tra ri ar o in te res se pú bli co.

Ca rac te ri za do o va zio le gal pela per da de efi cá-
cia da Me di da Pro vi só ria, ante o veto pre si den ci al ao
pro je to de lei apro va do, sub sis tem re la ções de cor ren-
tes de atos ju rí di cos pra ti ca dos no seu pe río do de vi -
gên cia que ne ces si tam de re gu la ção.

Em cum pri men to a essa de le ga ção cons ti tu ci o-
nal, o Con gres so en ten deu por re gu lar es sas re la-
ções de ma ne i ra di fe ren te ao pre co ni za do pela Me di-
da Pro vi só ria nº 82, exer cen do as sim a sua fun ção
pre cí pua: a de le gis lar. Enten de essa ins tân cia le gis-
la ti va pela im por tân cia de ci si va de tor nar sem efe i to
as dis po si ções cons tan tes nos Ter mos de Trans fe rên-
cia de Do mí nio de Ro do vi as fir ma dos pe los Esta dos e 
pelo Dis tri to Fe de ral que im por tem na re nún cia des -
ses em ver com pen sa dos os in ves ti men tos efe tu a dos
nas ro do vi as cuja res pon sa bi li da de de con ser va ção
cons ti tu ía obri ga ção da União. Acres cen ta-se o fato
de que o im pe di men to do aces so ao Po der Ju di ciá rio
en cer ra fla gran te in cons ti tu ci o na li da de, pois fere o
dis pos to no ar ti go 5º, XXXV, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
in ver bis:

Art. 5º. ..................................................
..............................................................
“XXXV  –  a lei não ex clu i rá da apre ci-

a ção do Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a 
di re i to;”

Des ta que-se que so men te se rão pre ser va dos
os di re i tos de res sar ci men to ou in de ni za ções das
des pe sas con sig na das sob con vê nio re gu lar men te
fir ma do en tre a União Fe de ral e os Esta dos ou Dis-
tri to Fe de ral.

Nes se mes mo sen ti do, e guar dan do co e rên cia
com a re a de qua ção le gis la ti va pro pos ta pelo Con-
gres so Na ci o nal, os va lo res já re pas sa dos em vir tu de
de ce le bra ção de ter mos de trans fe rên cia de ve rão ser 
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en ten di dos como an te ci pa ção de res sar ci men to ou
in de ni za ção dø mon tan te de vi do pe las des pe sas re a-
li za das nas ro do vi as fe de ra is.

As con di ções de cum pri men to do cro no gra ma
de trans fe rên cia das ro do vi as fe de ra is n& qua driê nio
2003/2006 tam bém me re cem re vi são, pois não fi cou
es ta be le ci do em que con di ções es sas es tra das de-
vem ser re ce bi das pe los Esta dos ou Dis tri to Fe de ral,
po den do re pre sen tar um ônus adi ci o nal se as mes-
mas não fo rem en tre gues de vi da men te re cu pe ra das,
so bre car re gan do de se qui li bra da men te a ope ra ção
de trans fe rên cia de se ja da.

E, por fim, este De cre to con va li da a ir re tra ta bi li-
da de e a ir re vo ga bi li da de das trans fe rên ci as de do mí-
nio ope ra das, des de que res pe i ta das as con di ções
es ta be le ci das.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003.  –  Se -
na dor Pe dro Si mon  –  Pa u lo Paim  –  Sér gio Zam bi-
a si

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 82, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2002.

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 3, DE 2003

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os de seg men tos da ma lha ro-
do viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União po de rá trans fe rir para os Esta dos,

o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, a ti tu lo de des cen-
tra li za ção, seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral,
bem como os res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral
pas sí ve is de trans fe rên cia para cada Esta do, para o
Dis tri to Fe de ral e para os Mu ni cí pi os se rão de fi ni dos
em ato do Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do-
vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel,

me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do,
do Dis tri to Fe de ral ou pelo Pre fe i to do res pec ti vo Mu -
ni cí pio.

Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a
que se re fe re o § 3º do art. 1º de fi ni rá as ro do vi as a se -
rem trans fe ri das, com suas ex ten sões, sen do que os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os re ce be rão
o mí ni mo de vin te e cin co por cen to, anu al men te, do
to tal da ma lha a ser trans fe ri da a cada uni da de da fe -
de ra ção con for me o cro no gra ma es ta be le ci do no res -
pec ti vo ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 1º É fa cul ta do aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral
e aos Mu ni cí pi os an te ci par, ain da que em par te, o
cro no gra ma de re ce bi men to das ro do vi as cons tan te
do ter mo de trans fe rên cia.

§ 2º A trans fe rên cia to tal de do mí nio das ro do vi-
as será con clu í da no má xi mo até o mês de ja ne i ro de
2006.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia de do mí nio
de que tra ta o art. 1º, a par tir da data de re ce bi men to
da ro do via, as des pe sas com sua ma nu ten ção, re cu-
pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da de ex clu si-
va da Uni da de da Fe de ra ção que a re ce beu.

Art. 4º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men te
re a li za dos pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral e pe -
los Mu ni cí pi os que não en con trem am pa ro em con vê-
nio fir ma do com a União, no qual es te jam es pe ci fi ca-
dos os cor res pon den tes pla nos de tra ba lho e de apli -
ca ção de re cur sos.

Art. 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do mí nio, fi -
cam man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli ca ção
de re cur sos ao abri go de con vê ni os ain da em vi gor na 
data de pu bli ca ção des ta lei, fir ma dos pela União com 
os res pec ti vos Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni-
cí pi os, re la ti vos aos seg men tos da ma lha ro do viá ria
trans fe ri dos, ve da dos o seu adi ta men to, pror ro ga ção
e re no va ção.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta lei, aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, em de cor rên cia da trans fe-
rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio
do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or -
ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i-
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co  –  CIDE,
de que tra ta a Lei nº 1º 336, de 19 de de zem bro de
2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em -
pe nho e de pa ga men to.
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§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 3º do art. 1º.

§ 2º O va lor de re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio,
sen do que para os fins pre vis tos nas Leis nº 8.727, de
5 de no vem bro de 1993, nº 9.496, de 11 de se tem bro
de 1997, e nº 10.195, de 14 de fe ve re i ro de 2001, o
cál cu lo da Re ce i ta Lí qui da Real  –  RLR, ex clui da Re -
ce i ta Re a li za da, os va lo res trans fe ri dos aos Esta dos,
ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os com base nes ta
Lei, in clu si ve no caso dos re cur sos já trans fe ri dos na
vi gên cia da Me di da Pro vi só ria que lhe deu ori gem.

Art. 7º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de 
do mí nio e o re pas se a que se re fe rem, res pec ti-
va.men te, o § 3º do art. 1º e o ca put do art. 6º fi cam
con di ci o na dos à:

I  –  de cla ra ção pelo Esta do, pelo Dis tri to Fe de-
ral ou pelo Mu ni cí pio, na for ma es ta be le ci da pela
Advo ca cia-Ge ral da União, de que to das as des pe sas
re a li za das em ro do vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta-
men te, sem con vê nio fo ram efe tu a das por sua con ta
e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da União;

II  –  adim plên cia do Esta do, do Dis tri to Fe de ral
ou dos Mu ni cí pi os no que se re fe re ao pa ga men to de
dí vi das e de ma is obri ga ções fi nan ce i ras para com a
União, ates ta da pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 28 de abril de 2003.  – 
João Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

(À Co mis são Mis ta, nos ter mos do art.
11, § 1º da Re so lu ção nº 1, de 2003 – CN)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 377 que aca ba de ser lido
vai ao exa me da Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar
a Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, nos ter mos do §
1º, art. 11, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor He rá cli to For tes.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 49, DE 2003

Acres cen ta in ci so e dá nova re da-
ção ao § 2º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para ve dar a no me a ção de pa ren-

tes de au to ri da des para car gos em co-
mis são e fun ções de con fi an ça.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 37. .................................................
..............................................................
XXII – res sal va das as no me a ções ou

de sig na ções con di ci o na das à ha bi li ta ção em
con cur so pú bli co es pe cí fi co, é ve da da a in-
ves ti du ra em car go em co mis são de côn ju ge,
com pa nhe i ro ou pa ren te por con san güi ni da-
de, ado ção ou afi ni da de, até o ter ce i ro grau:

a) do Pre si den te ou do Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca, de Mi nis tro de Esta do, do Go-
ver na dor, do Vice-Go ver na dor ou de Se cre tá-
rio de Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, do Pre fe i-
to, do Vice-Pre fe i to ou de Se cre tá rio Mu ni ci pal,
no âm bi to da ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta ou
fun da ci o nal do res pec ti vo Po der Exe cu ti vo;

b) de Se na dor, de De pu ta do Fe de ral,
Esta du al ou Dis tri tal ou de Ve re a dor, no âm -
bi to do res pec ti vo Po der Le gis la ti vo;

c) de ma gis tra do, no âm bi to do res pec-
ti vo Tri bu nal;

d) dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
da União e dos Esta dos, no âm bi to da res -
pec ti va Insti tu i ção;

e) de Mi nis tro e de Con se lhe i ro de Tri-
bu nal ou Con se lho de Con tas, no âm bi to da
res pec ti va Cor te;

f) do Advo ga do-Ge ral da União, do
Pro cu ra dor-Ge ral dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral e do De fen sor-Ge ral dos Esta dos e
da União, no âm bi to das res pec ti vas Insti tu i-
ções;

g) do pre si den te, do vice-pre si den te ou 
de di re tor de au tar quia, fun da ção, em pre sa
pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia mis ta, no 
âm bi to da res pec ti va en ti da de.

..............................................................
§ 2º A não-ob ser vân cia do dis pos to

nos in ci sos II, III e XXII im pli ca rá a nu li da de
do ato e a pu ni ção da au to ri da de res pon sá-
vel por ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va,
nos ter mos da lei.

....................................................(NR)” .
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Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Sa be mos que, com a re da ção con fe ri da pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, o in ci so V do
art. 37 pas sou a pre ver que as fun ções de con fi an ça,
exer ci das ex clu si va men te por ser vi do res ocu pan tes
de car go efe ti vo, e os car gos em co mis são, a se rem
pre en chi dos por ser vi do res de car re i ra nos ca sos,
con di ções e per cen tu a is mí ni mos pre vis tos em lei,
des ti nam-se ape nas às atri bu i ções de di re ção, che fia
e as ses so ra men to. No en tan to, na for ma como está
re di gi do, com a de vi da vê nia, o que está es ta be le ci do
é a pos si bi li da de de a lei pre ver per cen tu a is má xi mos
de imo ra li da de, pois, a pre tex to de pres ti gi ar os ser vi-
do res da car re i ra com a ex clu si vi da de da no me a ção
das fun ções de con fi an ça e um per cen tu al mí ni mo de
car gos em co mis são, de i xou a por ta ain da aber ta
para o ne po tis mo.

A ob ser vân cia aos prin cí pi os da mo ra li da de e
da im pes so a li da de, em re la ção ao aces so aos car gos
pú bli cos, é as se gu ra da, por ex ce lên cia, me di an te a
re a li za ção do con cur so pú bli co para pro vi men to dos
car gos efe ti vos.

De fato é im pres cin dí vel, na ad mi nis tra ção pú bli ca
em sen ti do am plo, a pre vi são da pos si bi li da de de no me-
a ção por cri té rio ex clu si va men te sub je ti vo, pois as sim é
que o ad mi nis tra dor pode re cru tar a sua equi pe e im pri-
mir as di re tri zes que ele en ten de pri o ri tá ri as para o
aten di men to dos in te res ses pú bli cos. Ocor re que por
um fa tor cul tu ral tal me ca nis mo é fre qüen te men te de tur-
pa do com vis tas à pro mo ção do ne po tis mo, e não é in -
co mum, la men ta vel men te, se ou vir de au to ri da des do
mais alto es ca lão jus ti fi ca ti vas para es sas no me a ções
tais como: – Não co nhe ço nin guém mais com pe ten te e
de me lhor con fi an ça do que mi nha pró pria es po sa. Um
ver da de i ro ab sur do que ca u sa cons tran gi men to para
aque les que pri mam pela mo ra li da de e éti ca na ad mi-
nis tra ção pú bli ca.

Esse o mo ti vo pelo qual se pro ce de às al te ra-
ções no tex to cons ti tu ci o nal, para in clu ir de for ma ex -
pres sa e de ta lha da a ve da ção à no me a ção para car -
gos em co mis são de pa ren tes dos agen tes po lí ti cos e
dos di ri gen tes de ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra-
ção di re ta e in di re ta.

Res sal te-se que o ca mi nho do con cur so pú bli co
para in gres so nas car re i ras da ad mi nis tra ção pú bli ca
per ma ne ce, nos ter mos dos re qui si tos para pre en chi-
men to dos car gos pre vis tos em lei, aber to a to dos, in -
clu si ve àque les que de têm al gum pa ren tes co com as
au to ri da des ci ta das na al te ra ção pro pos ta.

É opor tu no lem brar que, em bo ra a Cons ti tu i ção Fe -
de ral não obri gue a re a li za ção de con cur so pú bli co para
a in ves ti du ra em car gos co mis si o na dos, tam bém não im -
pe de que a no me a ção siga cri té ri os ob je ti vos, e há ca sos
iso la dos de re a li za ção de se le ção pú bli ca para con tra ta-
ção para car gos em co mis são e fun ções de con fi an ça –
no ta da men te os de con sul to ria e as ses so ra men to.

Obser ve-se, ain da, que al guns Esta dos apre sen-
tam ini ci a ti vas iso la das no sen ti do des ta pro po si ção, po -
den do ser lem bra da a Cons ti tu i ção do Rio Gran de do
Sul, com a re da ção dada pela Emen da à Cons ti tu i ção
da que le Esta do de nº 12, que al te rou o art. 20, acres-
cen tan do-lhe os §§ 4º e 5º com dis po si ções si mi la res às 
cons tan tes da pro pos ta que ora se apre sen ta.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos tam bém já tra mi ta-
ram emen das com re da ção si mi lar à pre sen te pro-
pos ta, mas, em bo ra re ce ben do pa re cer pela ad mis si-
bi li da de, não lo gra ram apro va ção por en tra ves re gi-
men ta is. Re fi ro-me às Pro pos tas de Emen das à
Cons ti tu i ção de nº 334, de 1996, do De pu ta do Aldo
Aran tes e ou tros; de nº 558, de 1997, do De pu ta do
Car los Nel son e ou tros; e de nº 101, de 1999, do De -
pu ta do Pa dre Ro que e ou tros.

A apro va ção da pre sen te Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal re sul ta rá na efe ti va ob ser vân cia aos
prin cí pi os da mo ra li da de, da im pes so a li da de e da iso -
no mia na in ves ti du ra em car gos em co mis são, ca u sa
em de fe sa da qual con vo ca mos os no bres co le gas
Con gres sis tas.

Sala das Ses sões,24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor De mós te nes Tor res – Ael ton Fre i tas – Alo í sio
Mer ca dan te – Álva ro Dias – Amir Lan do – Ana Jú lia
Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Va la da res – Arthur  Vir gi lio Neto – Au gus to Bo te lho
– Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edur do Aze ve-
do – Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des
Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Ga ri bal di
Alves – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Gil ber to Mes tri-
nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na – He rá cli to For -
tes – Jef fer son Pé res – João Alber to Sou za – João
Ca pi be ri be – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Le o nel Pa van – Luiz Otá vio – Íris Ara ú jo – Mar co Ma -
ci el – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo
Paim – Pe dro Si mon – Re gi nal do Du ar te – Re nan
Ca lhe i ros – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho
– Ro me ro Jucá – Sér gio Ca bral – Sér gio Zam bi a zi –
Serys Si lhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tião Vi a na –
Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  25 16165JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL514     



LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 37.* A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re-

ta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá 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 e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998*

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas de Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri-
to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CONSTITUIÇÃO ATU A LI ZA DA ATÉ 1º DE JU NHO
DE 2000 RIO GRANDE DO SUL

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

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 12, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

A Mesa da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do
Rio Gran de do Sul, nos ter mos do in ci so X do art. 53
da Cons ti tu i ção do Esta do e pa rá gra fo úni co do art.
200 do Re gi men to Inter no, pro mul ga a se guin te
Emen da Cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 20 da Cons ti tu i ção do Esta do fica
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

“§ 4º Os car gos em co mis são des ti nam-se à
trans mis são das di re tri zes po lí ti cas para a exe cu ção
ad mi nis tra ti vas e ao as ses so ra men to.

§ 5º Os car gos em co mis são não po dem ser ocu -
pa dos por côn ju ges ou com pa nhe i ros e pa ren tes, con -
san güí ne os. afins ou por ado ção, até o se gun do grau:

I – do Go ver na dor, do Vice-Go ver na dor, do Pro -
cu ra dor-Ge ral do Esta do, do De fen sor Pú bli co-Ge ral
do Esta do e dos Se cre tá ri os de Esta do, ou ti tu la res
de car gos que lhes se jam equi pa ra dos no âm bi to da
ad mi nis tra ção di re ta do Po der Exe cu ti vo;

II – dos De sem bar ga do res e Ju í zes de 2º grau,
no âm bi to do Po der Ju di ciá rio;

III – dos De pu ta dos Esta du a is, no âm bi to da
Assem bléia Le gis la ti va;

IV – dos Pro cu ra do res de Jus ti ça, no âm bi to da
Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça;

V – dos Con se lhe i ros e Au di to res Subs ti tu tos de 
Con se lhe i ros, no âm bi to do Tri bu nal de Con tas do
Esta do;

VI – dos Pre si den tes, Di re to res-Ge ra is, ou ti tu-
la res de car gos equi va len tes, e dos Vice-Pre si den tes,
ou equi va len tes, no âm bi to da res pec ti va au tar quia,
fun da ção ins ti tu í da ou man ti da pelo Po der Pú bli co,
em pre sa pú bli ca ou so ci e da de de eco no mia mis ta.”

Art. 2º O ca put do art. 32 da Cons ti tu i ção do
Esta do pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 32 – Os car gos em co mis são, cri -
a dos por lei em nú me ro e com re mu ne ra ção
cer tos e com atri bu i ções de fi ni das de di re-
ção, che fia ou as ses so ra men to, são de li vre
no me a ção e exo ne ra ção, ob ser va dos os re -
qui si tos ge ra is de pro vi men to em car gos es -
ta du a is.”

Art. 3º São re vo ga dos os §§ 3º, 4º e 5º do art.32
da Cons ti tu i ção do Esta do.

ADIn nº 1.521-4
Art. 4º Fi cam ex tin tos os car gos em co mis são

que não aten dam às dis po si ções do § 4º do art. 20 e
do art. 32, ca put, da Cons ti tu i ção do Esta do.

Art. 5º Fi cam ex tin tos os pro vi men tos, com a
res pec ti va exo ne ra ção. dos car gos em co mis são pro -
vi dos em de sa cor do com as dis po si ções do § 5º do
art. 20 da Cons ti tu i ção do Esta do.

Art. 6º O Go ver na dor do Esta do, O Pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça e a Mesa da Assem bléia Le gis-
la ti va, no âm bi to dos res pec ti vos Po de res, o Pro cu ra-
dor-Ge ral de Jus ti ça e o Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas do Esta do, no âm bi to das suas res pec ti vas
ins ti tu i ções, emi ti rão os atos ad mi nis tra ti vos de cla ra-
tó ri os de aten di men to das dis po si ções dos arts. 4º e
5º des ta emen da cons ti tu ci o nal, in clu si ve de ex tin ção
de car gos em co mis são e de exo ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co – O Go ver na dor do Esta do po -
de rá de le gar atri bu i ções para a prá ti ca dos atos pre-
vis tos nes te ar ti go.

Art. 7º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção, com as se guin tes res -
sal vas:

Alí nea a do art. 7º al te ra da pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 14, de 26 de mar ço de 1997.

a)  o art. 4º en tra em vi gor vin te e qua tro (24) me -
ses após a data de sua pu bli ca ção.

Re da ção an te ri or:
a)  o art. 4º en tra em vi gor cen to e oi ten ta (180)

dias após a data de sua pu bli ca ção:”
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b) o art. 5º en tra em vi gor trin ta (30) dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, em Por to
Ale gre, 14 de de zem bro de 1995. – De pu ta do José
Otá vio Ger ma no – Pre si den te, De pu ta do Val dir Fra ga
– 1º Vice-Pre si den te, De pu ta do Qu in ti li a no Vi e i ra –
2º Vice-Pre si den te, De pu ta do João Luiz Var gas – 1º
Se cre tá rio, De pu ta do Ede mar Var gas – 2º Se cre tá-
rio, De pu ta do Pepe Var gas 3º Se cre tá rio, De pu ta do
Fran cis co Appio – 4º Se cre tá rio.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 334, DE 1996

(Do Sr. Aldo Aran tes e Ou tros)

Veda a no me a ção de pa ren tes de
au to ri da des para car gos em co mis são e
fun ções de con fi an ça.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 558, DE 1997

(Do Sr. Car los Nel son e ou tros)

Mo di fi ca o art. 37 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, dis pon do so bre o pro vi men to de
car gos de co mis são.

(Apen se-se a Pro pos ta de Emen da a
Cons ti tu i ção nº 334, de 1996)

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pro mul gam a se guin te Emen da  no tex to Cons ti tu-
ci o nal:
....................................................................................

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 101, DE 1999

(Do Sr. Pa dre Ro que e ou tros)

Acres cen ta o § 11 ao art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ve dan do a no me a-
ção de pa ren tes de au to ri da des para car -
gos em co mis são.

(Apen se-se a Pro pos ta de Emen da a
Cons ti tu i ção nº 334, de 1996)

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to
For tes.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 161/03-GLPSDB

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do V. Exª, ve nho so li ci tar a
subs ti tu i ção do Se na dor Ro me ro Jucá pelo Se na dor
Le o nel Pa van, como Ti tu lar, na Co mis são Mis ta que
ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 118, de 3-4-2003,
que “al te ra a Lei nº 9.294, de 15-7-1996, que dis põe
so bre as res tri ções ao uso e à pro pa gan da de pro-
du tos fu mí ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos,
te ra pi as e de fen si vos agrí co las”.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Arthur Vir gí lio, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será fe i-
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 He rá cli to
For tes.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 162/03 – GLPSDB

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-
car o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros para o car go
de su plen te, de i xan do, por tan to, a ti tu la ri da de, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em
vaga do PSDB – Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra -
si le i ra.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de apre ço e 
dis tin ta con si de ra ção. – Arthur Vir gí lio, Lí der do
PSDB.
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Ofí cio nº 163/03 – GLPSDB

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-

car a Se na do ra Ro se a na Sar ney (PFL– MA) para o
car go de Ti tu lar, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, por ces são de vaga do PSDB – Par ti-
do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra ao PFL – Par ti do
da Fren te Li be ral.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de apre ço e
dis tin ta con si de ra ção. – Arthur Vir gí lio, Lí der do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia de sig na a Se na do ra Ro se a na Sar ney para
com por, como mem bro ti tu lar, a Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do ofí cio que
aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

 Nº 18, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria

nº 116, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,
nos ter mos do § 6º do art. 62 da 

Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con ti nu a ção da vo ta ção, em tur no úni co, do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de 2003, que dis-
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos
– no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em

subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do
Cláu dio Ma grão (PPS-SP), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da ma té ria e da Emen da nº 8 e ina de qua-
ção das Emen das nºs 1 a 7 e 9 a 15; quan to ao mé ri to,
fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das
Emen das nºs 1 a 15, apre sen ta das pe ran te aque la
Co mis são;

– sob nº 606, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor re -
vi sor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: pre li mi nar men te

pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de ad mis si bi li da de re levân cia e ur gên cia, e ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria; e,
quan to ao mé ri to, pela apro va ção da Me di da Pro vi-
só ria, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são, e
con trá rio às emen das.

De pen den do de vo ta ção das emen das.
A Pre si dên cia co mu ni ca que, na ses são de li be-

ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 12, fo ram apro va dos re -
que ri men tos de des ta que para vo ta ção em se pa ra do
das emen das nºs 1 e 2 e re que ri men to de vo ta ção no -
mi nal para a emen da nº 1.

Na que la opor tu ni da de, o Pro je to de Lei de Con -
ver são foi apro va do pelo Ple ná rio, sem pre ju í zo das
de ma is emen das e dos des ta ques.

Pas sa-se à vo ta ção das emen das des ta ca das.
Vo ta ção no mi nal da emen da nº 1, apre sen ta da

à Me di da Pro vi só ria pe ran te a Co mis são Mis ta, que
tem pa re cer pela ina de qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, quan to ao mé ri to, pela re je i ção.

O au tor do des ta que, Se na dor José Agri pi no, já
en ca mi nhou a vo ta ção da emen da na ses são da úl ti-
ma quar ta-fe i ra.

Em vo ta ção.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª

pode ori en tar a Ban ca da, por que já fez o en ca mi nha-
men to na ses são an te ri or.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Escla re ço que se tra ta
da emen da que pro põe a ele va ção do sa lá rio mí ni mo
para R$260,00, de au to ria do PFL, des ta ca da e de -
fen di da por mim, quan do mos trei que há, tran qüi la-
men te, dis po ni bi li da de de re cur sos para que o Go ver-
no, sem ne ces si da de de es for ços ma i o res nem de
com pro me ti men to da in fla ção, pos sa ab sor ver o au -
men to para R$260,00.

Em nome, por tan to, do cum pri men to do com-
pro mis so de cam pa nha do Pre si den te Lula, que pro -
me teu em qua tro anos do brar o va lor do sa lá rio mí ni-
mo, em nome do pri me i ro pas so, no sen ti do do cum -
pri men to da pro mes sa do Pre si den te, o PFL vota
“sim” e pede aos seus que fa çam jus ti ça ao tra ba lha-
dor e vo tem “sim”. 

Peço ao Ple ná rio e ao PFL o voto afir ma ti vo.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Irei as se-

gu rar o uso da pa la vra a to dos os Srs. Lí de res a fim de 
ori en ta rem as suas Ban ca das.
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Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, do PSB. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, do
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – A ori en ta ção
da Li de ran ça do PMDB é o voto “sim”. Per dão, Pre si-
den te, é im por tan te...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está per do a do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É
im por tan te que re o ri en te mos esta vo ta ção. Há pou -
co, pedi à Mesa para só co me çar mos efe ti va men te a
vo tar quan do as Li de ran ças ori en tas sem suas Ban -
ca das. Esta vo ta ção está con fu sa e, para ori en tá-la,
ver da de i ra men te, pre ci sa mos sa ber o que está sen -
do vo ta do. Aca bo de che gar ao ple ná rio.

Tra ta-se de uma emen da. A po si ção do PMDB é
para man ter o tex to bá si co, para hon rar o acor do que
foi fe i to na Câ ma ra dos De pu ta dos. Sa be mos que
este sa lá rio mí ni mo não é o me lhor, é o pos sí vel. Pre -
ci sa mos ter, a par tir de ago ra – este é o ape lo que
faço –, uma po lí ti ca per ma nen te para a re cu pe ra ção
do va lor do sa lá rio mí ni mo, para aca bar mos com essa 
im pro vi sa ção, ano a ano, que o Con gres so Na ci o nal e 
o Go ver no fa zem.

De modo que, Sr. Pre si den te, a re co men da ção
que fa ze mos é o voto... O voto “sim” é a po si ção do
PFL e do PSDB, que, in fe liz men te, não pos so acom -
pa nhar ago ra pelo acor do fir ma do na Câ ma ra. A mi -
nha re co men da ção a to dos os com pa nhe i ros do
PMDB é o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PMDB
vota “não”.

Com a pa la vra o Se na dor Mag no Mal ta, do PL.
(Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –

RN. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PTB
vota “não”.

Com a pa la vra o Tião Vi a na, do PT.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria
que V. Exª re gis tras se, a nos sa po si ção, PT e Blo co, é
voto “não” à emen da apre sen ta da, ao mes mo tem po
agra de cen do ao PFL e ao PSDB pela com pre en são
da mis são de go ver nar o Bra sil que tem a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, hoje, com o Pre si den te Lula. A cer te za
que te mos é a de que o Pre si den te está fa zen do tudo

o que é pos sí vel em fa vor do tra ba lha dor bra si le i ro e
man tém fir me o seu com pro mis so de do brar o po der
de com pra do ci da dão que ga nha o sa lá rio mí ni mo
nes te País, em qua tro anos.

Por tan to, o voto do Blo co é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Blo co

PT/PSB/PTB e PL vo tam “não”. 
Voto par la men tar PFL/PSDB, Lí der Efra im Mo -

ra is.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – O Blo co PFL/PSDB,
aten den do à so li ci ta ção dos tra ba lha do res bra si le i ros
e ape lan do para que o PT cum pra o seu com pro mis so
de ini ci ar a de fe sa do tra ba lha dor, do bran do o sa lá rio
mí ni mo, vota “sim”, para que o sa lá rio mí ni mo seja de
R$260,00.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Lí der do PDT, Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o PDT tem, tra di ci o nal men te, de fen-
di do um au men to real do sa lá rio mí ni mo. Re co nhe ce
que os 20% da dos mal co brem a in fla ção. O au men to
real, por tan to, é tal vez algo em tor no de 2%. Re co-
nhe ce que um au men to mais con di zen te se ria para
R$260, va lor pro pos to pelo PFL, mas sabe que isso
não so men te agra va ria o dé fi cit pú bli co, seja da Pre vi-
dên cia, seja dos mu ni cí pi os me no res, mas tam bém
que, nes te mo men to, tan to o PFL quan to o PSDB de -
vem es tar tor cen do pela re je i ção. Eles sa bem que, se
ama nhã, a man che te de to dos os jor na is fos se “Se na-
do apro va sa lá rio mí ni mo de R$260,00: der ro ta do
Go ver no”, ha ve ria um ter re mo to, uma tur bu lên cia de
pro por ções ini ma gi ná ve is, o que anu la ria to dos os
efe i tos des se au men to.

Por tan to, com o de vi do res pe i to aos que pro pu-
se ram esse va lor, o PDT vota pela ma nu ten ção do sa -
lá rio mí ni mo em R$240,00.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PDT
vota “não” à emen da.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria de re lem brar que ha via, no Orça men-
to, re cur sos para um re a jus te de ape nas 5%. No úl ti-
mo de ba te, no apa gar das lu zes da cam pa nha pre si-
den ci al – que ria cha mar à re fle xão as Li de ran ças do
PSDB e do PFL –, o en tão can di da to José Ser ra de -
fen dia um re a jus te de R$220,00; afir ma va que não
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ha via con di ções fis ca is para um re a jus te su pe ri or
àque le e co bra va do can di da to Lula uma po si ção. O
en tão can di da to, hoje Pre si den te Lula, dis se, na opor-
tu ni da de, que não adi an ta ria seu po si ci o na men to an -
tes de um es tu do mais de ta lha do da si tu a ção fis cal do 
País.

No fi nal do ano, os Par ti dos de Opo si ção co bra-
vam um va lor de R$240,00, di zi am que não apro va ri-
am o Orça men to, se a ver ba para o sa lá rio mí ni mo
não fos se de R$240,00 e exi gi am um po si ci o na men to
do Go ver no. O Pre si den te Lula, mais uma vez, dis se
que aguar da ria a evo lu ção do Orça men to, mas ace i-
ta va co lo car re cur sos da or dem de R$240,00. 

O que está no Orça men to foi um acor do de to -
dos os Par ti dos des ta Casa por oca sião da vo ta ção,
no Con gres so Na ci o nal, da peça or ça men tá ria.
Espan ta-me o ar gu men to de se pro cu rar do brar o
sa lá rio mí ni mo em cin co me ses de go ver no, por par -
te da que les que, ao lon go de oito anos, não fo ram
ca pa zes de pro mo ver um re a jus te des sa na tu re za.

Por tan to, va mos dis cu tir as ques tões com mais 
se ri e da de e com pro fun di da de.

Sa be mos que o País atra ves sa uma gra ve cri -
se fi nan ce i ra e fis cal. Há me lho ria no ín di ce de in fla-
ção, na re la ção dí vi da–PIB, no sal do co mer ci al, que
é de US$10 bi lhões Há evo lu ção des ses in di ca do-
res, não sei por que a Opo si ção...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor,
V. Exª deve ape nas ori en tar a Ban ca da. Não cabe
en ca mi nha men to nes te mo men to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Per fe i to, Sr. Pre si den te. Como ouvi a ori en-
ta ção en tu si as ma da de ou tros Lí de res, que ro con -
clu ir, di zen do que R$240,00 foi o acor do fir ma do
nes ta Casa. Esta mos cum prin do o acor do, que é
bem aci ma do que o can di da to da Opo si ção pro-
me tia na cam pa nha. Por isso mes mo, tra ta-se de
um ca mi nho só li do, de uma re cu pe ra ção sus ten tá-
vel, pro gres si va e pro mis so ra do sa lá rio mí ni mo.
Esse tex to foi apro va do pela Câ ma ra e o será pelo 
Se na do.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Lí der do PPS, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre si den te, a Ban ca da do PPS en ca mi nha
con tra a emen da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Voto
“não”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Lí der do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de
fato, em de ter mi na do mo men to, o can di da to José
Ser ra fa lou em R$220,00. A con jun tu ra mu dou. Àque -
la al tu ra, co e ren te com sua cam pa nha, o Pre si den te
Lula evi tou de fi nir, com cla re za, esse as sun to e ou-
tros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço a sua co la bo ra ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas,
Sr. Pre si den te, o ou tro Lí der dis se.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Por que S.
Exª trans gre diu, V. Exª não vai que rer fa zer o mes mo.
Mu i to obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Só
que ro ex pen der o ra ci o cí nio bá si co. Mal co me cei,
V. Exª jo gou os pe ca dos do Ple ná rio so bre mim;
sei que não teve essa in ten ção e tam pou co os me -
re ço: já te nho os meus. Per mi ta-me um tem po ra -
zoá vel.

Sr. Pre si den te, ad vir to que, nes se pas so, o
Pre si den te Lula não cum pri rá o com pro mis so de
cri ar 10 mi lhões de em pre gos e do brar o va lor real
do sa lá rio mí ni mo. O PSDB, que tem a emen da em
des ta que de R$252,00, com fon te de ter mi na da e
to das as es pe ci fi ca ções téc ni cas ne ces sá ri as para
ex pli car sua po si ção, en tre R$240,00, do Go ver no,
e R$260,00, do PFL, vota por R$260,00, do Par ti do
da Fren te Li be ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço às
Srªs e aos Srs. Se na do res que se en con tram em seus
ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci as da Casa que
com pa re çam ao Ple ná rio, pois es ta mos pro ce den do
a uma vo ta ção no mi nal.

Em se gui da, ha ve rá a vo ta ção da Emen da nº
2, des ta ca da, que tam bém será no mi nal.

Em vo ta ção a Emen da nº 1.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da 
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de Vo ta ção.

(Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 21 Srs. Se na do res; e Não 32. 

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 54 vo tos.
A emen da foi re je i ta da.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMEN DA Nº 1

Dê-se ao art. 1º da MP 116/03, a se guin te re da-
ção:

Art. 1º A par tir de 1º de abril de 2003, após apli -
ca ção dos per cen tu a is de de zo i to in te i ros por cen to, a 
tí tu lo de re a jus te, e de dez in te i ros e de zes se te cen té-
si mos, a tí tu lo de au men to real, so bre o va lor de
R$200,00 (du zen tos re a is), o sa lá rio mí ni mo será de
R$260,00 (du zen tos e ses sen ta re a is).

Pa rá gra fo úni co. Em vir tu de do dis pos to no ca-
put, o va lor diá rio do sa lá rio mí ni mo cor res pon de rá a
R$8,67 (oito re a is e ses sen ta e sete cen ta vos) e o seu 
va lor ho rá rio a R$1,18 (um real e de zo i to cen ta vos).

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, o meu voto não cons -
tou do pa i nel, ape sar dos meus es for ços. Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, já que a vo ta ção foi
en cer ra da.

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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 475, DE 2003

Nos ter mos do art. 294 do Re gi men to Inter no, re -
que i ro vo ta ção no mi nal para a Emen da nº 2, des ta ca da.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – José
Agri pi no – Arthur Vir gi lio – Re nan Ca lhe i ros –
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção da Emen da nº 2, apre sen ta da à Me di da

Pro vi só ria pe ran te a Co mis são Mis ta, des ta ca da, que 
tem pa re cer pela ina de qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria, e quan to ao mé ri to, pela re je i ção.

Inda go dos Srs. Lí de res se de se jam ori en tar
suas Ban ca das. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT – SP.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, os ar gu men tos já fo ram
ex pos tos de ta lha da men te, e o Go ver no re co men da o

voto “não”, cum prin do o acor do fe i to. Os re cur sos que
es tão no Orça men to são para o re a jus te de
R$240,00.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, os ar gu men tos são os
mes mos, e a re co men da ção à Ban ca da do PMDB é
exa ta men te a mes ma: voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, pelo PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, o su pe rá vit da União, nes te mo -
men to, já está em R$50 bi lhões, ou seja, R$15 bi-
lhões aci ma do que es ta va pre vis to. O Go ver no tem
con di ções de pa gar. Com R$2 bi lhões se apro va a
emen da do PSDB. O voto do PFL é “sim”, a fa vor do
tra ba lha dor do Bra sil, mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der.) – O Blo co da Mi no ria (PFL e PSDB) en ca mi nha
o voto “Sim”. Enten de que o Go ver no tem ar gu men to
para R$260,00, mas para R$252,00, não.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, sen do os ar gu men tos os
mes mos, ima gi no que, se ago ra se tra ta de R$252,00, 
quem sabe, sen si bi li za re mos al gu mas pes so as que
vo ta ram “não” da ou tra vez.

Re gis tro que dois fa tos gra ves po dem es tar acon -
te cen do: vejo que o quo rum está ca in do e que Se na do-
res da base do Go ver no não es tão vo tan do, tal vez para
não se ex po rem di an te de um tema que jul gam im po pu-
lar. O de ver de cada par la men tar é cum prir com o seu
de ver, es tar pre sen te e vo tar a fa vor ou con tra, de acor -
do com sua cons ciên cia. A mi nha cons ciên cia me man -
da de fen der o que o meu Par ti do: R$252,00 para o sa lá-
rio mí ni mo. Por tan to, o voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.
Se na do res já po dem vo tar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, em nome do Blo co.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota “não” à emen da.
Peço a aten ção de to dos os Se na do res para que ve -
nham ao ple ná rio vo tar e agra de ço no va men te ao
PSDB e ao PFL a com pre en são e a de sobs tru ção da
pa u ta, se gu ra men te como um ges to de boa von ta de
com o Go ver no.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PT e o
Blo co vo tam “não”.

Peço aos Se na do res que se en con tram em seus 
ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as da Casa que
com pa re çam ao ple ná rio. Esta mos pro ce den do a
uma vo ta ção no mi nal.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª con -
se guiu vo tar?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, des ta vez a má qui na
fun ci o nou.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos

as Srªs e Srs Se na do res já vo ta ram, vou pro ce der à
apu ra ção. (Pa u sa).

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 22 Srªs. e Srs. Se na do res e NÃO 32.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 55 vo tos.
A emen da foi re je i ta da.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º e seu pa rá gra fo úni co as se guin-
tes re da ções:

“Art. 1º A par tir de 1º de abril de 2003,
após a apli ca ção dos per cen tu a is de de zo i to
in te i ros por cen to, a tí tu lo de re a jus te, e de
seis in te i ros e se te cen tos e se ten ta e nove
mi lé si mos por cen to, a tí tu lo de au men to
real, so bre o va lor de R$ 200,00 (du zen tos
re a is), o sa lá rio mí ni mo será de R$ 252,00
(du zen tos e cin qüen ta e dois re a is).

Pa rá gra fo úni co. Em vir tu de do dis pos-
to no ca put, o va lor diá rio do sa lá rio mí ni mo
cor res pon de rá a R$8,40 (oito re a is e qua-
ren ta cen ta vos) e o seu va lor ho rá rio a
R$1,14 (um real e qua tor ze cen ta vos).”

O SR. PRE SI DEN TE (José Sar ney) – Apro va-
do o Pro je to de Con ver são nº 18, de 2003, e re je i ta-
das as Emen das de nºs 1 e 2, des ta ca das, fi cam
pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as de ma is
emen das a ela ofe re ci das.

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to que vai à san ção:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 18, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 116, de 2003)

Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de 1º de abril, de 2003, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A par tir de 1º de abril de 2003, após a apli -

ca ção dos per cen tu a is de de zo i to por cen to, a tí tu lo de
re a jus te, e de in te i ro e se is cen tos e no ven ta e cin co mi -
lé si mos por cen to, a tí tu lo de au men to real, so bre o va lor
de R$200,00 (du zen tos re a is), o sa lá rio mí ni mo será de
R$240,00 (du zen tos e qua ren ta re a is).

Pa rá gra fo úni co. Em vir tu de do dis pos to no ca-
put, o va lor diá rio do sa lá rio mí ni mo cor res pon de rá a
R$8,00 (oito re a is) e o seu va lor ho rá rio a R$1,09 (um
real e nove cen ta vos).

Art. 2º O art. 41 e seu § 4º, am bos da Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 41. Os va lo res dos be ne fí ci os em
ma nu ten ção se rão re a jus ta dos a par tir de
2004, na mes ma data de re a jus te do sa lá rio
mí ni mo, pró rata, de acor do com suas res -
pec ti vas da tas de iní cio ou do seu úl ti mo re -
a jus ta men to, com base em per cen tu al de fi-
ni do em re gu la men to, ob ser va dos os se-
guin tes cri té ri os:

..............................................................
§ 4º A par tir de abril de 2004, os be ne-

fí ci os de vem ser pa gos do pri me i ro ao quin -
to dia útil do mês se guin te ao de sua com-
pe tên cia, ob ser va da a dis tri bu i ção pro por ci-
o nal do nú me ro de be ne fi ciá ri os por dia de
pa ga men to.

....................................................” (NR) .

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 19, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 19, de 2003, que al te ra a Lei n° 10.420,
de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as (dis -
põe so bre o Fun do Ga ran tia-Sa fra e o Be ne fí cio Ga -
ran tia-Sa fra, des ti na do a agri cul to res fa mi li a res vi ti-
ma dos pelo fe nô me no da es ti a gem, nas re giões que
es pe ci fi ca), pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 117,
de 2003, ten do

Du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca ção
da ma té ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo ram apre sen-
ta das vin te e três emen das pe ran te a Co mis são Mis -
ta.

Fo ram pro fe ri dos pa re ce res no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, Re la tor: De pu ta do Be ne di to de Lira (PPB-AL), 
1º pro nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da ma té ria e das Emen das nºs 1 a 13 e 15 
a 23 e ina de qua ção da Emen da nº 14; quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às Emen das
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n°s 4, 6, 13, 20 e 23, nos ter mos de Pro je to de Lei
de Con ver são, que ofe re ce; e pela re je i ção das de-
ma is emen das, apre sen ta das pe ran te aque la Co-
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re-
cer an te ri or, pela apro va ção par ci al da Emen da n°
20, na for ma do Pro je to de Lei Con ver são ofe re ci do
com al te ra ções.

A ma té ria con ti nua com sua apre ci a ção so bres-
ta da em vir tu de de fal ta de acor do para vo ta ção do
item 1 da pa u ta.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 7 de abril e não se
ins ta lou;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 22 de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no dia
29 de maio;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 18 de maio e o
de ses sen ta dias de vi gên cia no úl ti mo dia
2, ten do sido pror ro ga do por Ato do Pre si-
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 6.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, de sig no a no bre Se na do ra Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes, Re la to ra re vi so ra da ma té ria, a
quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 695, DE 2003 – PLEN

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Para pro fe rir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, gos ta ria de agra de cer a 
de fe rên cia de ter sido es co lhi da para re la tar um pro je-
to que, na ver da de, teve iní cio no meu Esta do, o Ce a-
rá, pe las mãos do ex-Go ver na dor e hoje Se na dor Tas-
so Je re is sa ti.

O pro je to, que ins ti tui o Fun do Se gu ro-Sa fra, foi
cri a do no Esta do do Ce a rá como uma nova po lí ti ca
agrí co la ca paz de en fren tar as ca tás tro fes das se cas
pe rió di cas e do cli en te lis mo crô ni co que mu i tas ve zes
acom pa nha vam pro gra mas emer gen ci a is de ga ran tia
do Go ver no na que la re gião. Esse pro gra ma dá ao pe -
que no agri cul tor e aos mais po bres a pos si bi li da de de 
rom per esse ci clo.

I – Re la tó rio

Tra ta-se de de li be rar, em ca rá ter de re vi são, so -
bre o Pro je to de Lei de Con ver são nº 19, de 2003,
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos no pro ces so
de apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003.

A Me di da Pro vi só ria em tela al te ra a Lei nº
10.420, de 2002, que cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e
ins ti tui o Be ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res
fa mi li a res da Re gião Nor des te, do semi-ári do de Mi -
nas Ge ra is e nor te do Espí ri to San to.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a MP nº 117, de
2003, foi re la ta da pelo De pu ta do Be ne di to de Lira,
cujo pa re cer, apro va do em Ple ná rio, ana li sa a ma té ria
e con clui pela apre sen ta ção do PLV nº 19, de 2003. 

Em re la ção à Me di da Pro vi só ria ori gi nal, o Pro -
je to de Lei de Con ver são in tro duz al te ra ções de for ma
a apri mo rar a pro pos ta, com o aco lhi men to de Emen -
das apre sen ta das à Co mis são Mis ta cri a da para
apre ci ar a ma té ria. As al te ra ções à Lei nº 10.420, de
2002, es tão con ti das no art. 1º do PLV nº 19, de 2003,
e po dem ser as sim re su mi das:

1 – Alte ra ção do nome do fun do e do
be ne fí cio para, res pec ti va men te, “Fun do Ga -
ran tia-Sa fra” e “Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra”.

2 – A área de abran gên cia do be ne fí-
cio pas sa a ser a dos Mu ni cí pi os si tu a dos
na área de atu a ção da Agên cia de De sen-
vol vi men to do Nor des te (ADENE), de fi ni da
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de
agos to de 2001. 

3 – O PLV nº 19, de 2003, ao con trá rio
da Me di da Pro vi só ria nº 117, re vo ga o § 4º
da Lei nº 10.420, que es ta be le ce que, no
exer cí cio de 2002, o apor te da União se ria
vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de do ta-
ções or ça men tá ri as con sig na das ao Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio.

4 – O in ci so I do art. 6º da Lei nº
10.420, de 2002, pas sa a de fi nir que a con tri-
bu i ção do agri cul tor fa mi li ar para o Fun do
Ga ran tia-Sa fra não será su pe ri or a um por
cen to do va lor do be ne fí cio atu al. Essa mo di-
fi ca ção não está pre vis ta na MP ori gi nal. Atu -
al men te, a re fe ri da Lei es ta be le ce que essa
con tri bu i ção é de R$6,00 por agri cul tor.

5 – Foi in tro du zi do o art. 6º, a, com o
ob je ti vo de de ter mi nar que os Po de res Exe -
cu ti vos da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí-
pi os pro mo vam a me lho ria das con di ções
de con vi vên cia dos agri cul to res com o
semi-ári do.

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  25 16175JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL524     



6 – O art. 8º es ta be le ce que o be ne fí-
cio será con ce di do aos agri cul to res fa mi li a-
res que so fre rem per das em ra zão de es ti a-
gem de pelo me nos 50% da pro du ção de fe -
i jão, mi lho, ar roz, man di o ca ou al go dão,
sen do o be ne fí cio li mi ta do a R$700,00 (se-
te cen tos re a is).

7 – O § 3º do art. 8º in tro duz al te ra ção
não cons tan te da MP ori gi nal, ao per mi tir
que o re gu la men to es ten da a co ber tu ra do
Fun do Ga ran tia-Sa fra às ati vi da des agrí co-
las que de cor re rem das ações des ti na das a
me lho rar as con di ções de con vi vên cia com
o semi-ári do.

8 – O art. 10 foi al te ra do para pre ver
que a ade são dos agri cul to res de ve rá obe-
de cer às dis po si ções do re gu la men to, obe-
de ci das as con di ções es ta be le ci das no
mes mo ar ti go.

O art. 2º do PLV nº19, de 2003, de fi ne o pra zo
de até 30 dias após a pu bli ca ção da lei para o re co-
lhi men to da con tri bu i ção dos agri cul to res fa mi li a res,
re fe ren te à sa fra 2002/2003, ins cri tos e se le ci o na-
dos até 30 de abril de 2003. 

O art. 3º do PLV nº19, de 2003, al te ra a Lei
nº10.674, de 16 de maio de 2003, com vis tas a pro -
lon gar os efe i tos da Lei nº 8.543, de 23 de de zem bro
de 1992, pelo pra zo de um ano a par tir da data de pu -
bli ca ção da que la lei. 

O art. 4º de ter mi na que a lei en tra rá em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei de Con ver são nº 19 foi exa mi-
na do na Câ ma ra dos De pu ta dos quan to às ques tões
re la ti vas à cons ti tu ci o na li da de, à ju ri di ci da de, à téc ni-
ca le gis la ti va, à ade qua ção or ça men tá rio-fi nan ce i ra e 
ao mé ri to.

Nada te mos a ob je tar quan to à re le vân cia e à ur-
gên cia da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003, pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is para sua edi ção pelo Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, e quan to a
sua ad mis si bi li da de.

Com re la ção ao con te ú do do PLV nº 19, de
2003, ob ser va mos que a ma té ria con ti da no pro je to
não se in se re em qua is quer das pro i bi ções cons ti tu ci-
o na is pre vis tas no art. 62, in ci sos I e IV, e art. 246,
nem se in clui en tre aque las cuja com pe tên cia é ex clu-
si va do Con gres so Na ci o nal ou de qual quer de suas
Ca sas.

Ade ma is, a ma té ria tam bém não in te gra aque -
las de com pe tên cia pri va ti va do Pre si den te da Re pú-
bli ca, pre vis tas no art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Por tan to, tra ta-se de ma té ria pas sí vel de en qua dra-
men to no art. 48 da Car ta Mag na, que con fe re ao
Con gres so Na ci o nal, com a san ção pre si den ci al, a
prer ro ga ti va de dis por, sob a for ma de leis, so bre ma -
té ri as de com pe tên cia da União. 

Por tan to, nes te mo men to, não vis lum bra mos a
ne ces si da de de fa zer re pa ros quan to a as pec tos re la-
ti vos à cons ti tu ci o na li da de, à ju ri di ci da de e à ade qua-
ção or ça men tá ria-fi nan ce i ra, ex ce to quan to ao as-
pec to de téc ni ca le gis la ti va ora men ci o na do.

O PLV nº 19, de 2003, traz mo di fi ca ções im por-
tan tes e opor tu nas, que tor nam mais efi ca zes a par ti-
ci pa ção do agri cul tor fa mi li ar no pro gra ma de com ba-
te a per das em ra zão de es ti a gem. Inclu si ve com a
con si de ra ção do Vale do Mu cu ri en tre as re giões pas -
sí ve is de in clu são no Fun do Ga ran tia-Sa fra.

Com res pe i to ao mé ri to das al te ra ções à Lei nº
10.420, de 2002, ou tros dis po si ti vos do PLV nº 19, de
2003, me re cem ser des ta ca dos po si ti va men te:

• obri ga to ri e da de de re mu ne ra ção mí-
ni ma dos re cur sos do Fun do pela Taxa Mé -
dia Re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li-
qui da ção e Cus tó dia – Se lic;

• re du ção da per cen ta gem de per da
de 60% para 50%, para que o agri cul tor faça 
jus ao be ne fí cio do ga ran tia-sa fra;

• in clu são da man di o ca en tre os pro-
du tos am pa ra dos pelo Pro gra ma;

• pre vi são de pro mo ção de ações, vi-
san do à me lho ria das con di ções de con vi-
vên cia dos agri cul to res com o semi-ári do;

• pa dro ni za ção de co ber tu ra das áre as
de atu a ção da Ade ne;

• am pli a ção do pra zo para 30 dias após
a pu bli ca ção da nova lei, para o pa ga men to
da con tri bu i ção re fe ren te à sa fra de 2002/3,
pe los agri cul to res fa mi li a res;

• mu dan ça do nome de se gu ro-sa fra
para Fun do Ga ran tia-Sa fra, para que este re -
fli ta tec ni ca men te a re a li da de, uma vez que o
Pro gra ma não é um se gu ro;

• es pe ci fi ca ção da for ma de cál cu lo da 
con tri bu i ção dos mu tuá ri os e de sua ren da
mí ni ma;

• au men to do teto do be ne fí cio para
R$700,00.
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Con cor da mos igual men te com a in clu são do
art. 3º cons tan te no PLV nº 19, de 2003, que visa
ga ran tir aos por ta do res de do en ça ce lía ca o di re i to
de in for ma ções quan to à exis tên cia de glú ten nos
pro du tos ven di dos no Bra sil, por meio da pror ro ga-
ção, pelo pra zo de um ano, de vi gên cia da Lei nº
8.543, de 1992. Essa me di da se re ves te da mais
alta re le vân cia pú bli ca, por que tais in for ma ções são
es sen ci a is para a pro te ção da pró pria vida dos ci da-
dãos in clu í dos nes sa si tu a ção es pe ci al.

Assim, tam bém quan to ao mé ri to, en ten de mos
se rem re le van tes as al te ra ções fe i tas à MP nº 117, de
2003, bem como as in clu sões e me lho ri as pre sen tes
no PLV nº 19, de 2003.

III – Voto

Em face do ex pos to, con clu í mos pela ad mis si bi-
li da de da Me di da Pro vi só ria nº 117, de 2003, e, con si-
de ran do os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e mé ri to, pela apro va ção do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 19, de 2003, na for ma apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

Dê-se ao in ci so IV do art. 10 da Lei nº 10.420, de
10 de abril de 2002, nos ter mos do art. 1º do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 19, de 2003, a se guin te re da ção:

IV – A área to tal plan ta da com as cul -
tu ras men ci o na das no in ci so II des te ar ti go
não po de rá su pe rar 10 hec ta res.

Gos ta ria de res sal tar, mais uma vez, a im por-
tân cia da apro va ção do Fun do Se gu ro-Sa fra, ins ti tu í-
do pelo Go ver no do Ce a rá, que con se guiu, des sa for -
ma, rom per a hu mi lha ção de mu i tos tra ba lha do res
que, na épo ca da es ti a gem, fi ca vam mu i tas ve zes
olhan do para o céu sem a me nor con di ção de re cu pe-
rar o que per de ram. Por tan to, tra ta-se de um pro gra-
ma da mais alta re le vân cia que esta Casa vai vo tar
da qui a pou co, dan do ao pe que no agri cul tor, à agri -
cul tu ra fa mi li ar, aos mais po bres, aos mais ca ren tes
que vi vem na re gião do semi-ári do, a pos si bi li da de de
me lho ra rem sua ren da e de te rem me lhor con di ção
de vida, com mais jus ti ça so ci al.

É o voto e o pa re cer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer

é fa vo rá vel, com uma emen da de re da ção.
Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,

em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor: De pu ta do
Be ne di to de Lira (PPB-AL), e da Re la to ra re vi so ra, Se -
na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia,
e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria, bem como pela ina de qua ção da Emen da nº
14, apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta.

As Se nho ras e os Se nho res Se na do res que os
apro vam per ma ne çam como se en con tram.

(Pa u sa.)
Apro va dos os pa re ce res, fica pre ju di ca da a

apre ci a ção do mé ri to da Emen da nº 14.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to da Me di da

Pro vi só ria e das de ma is emen das.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e das emen das, em
tur no úni co.

Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ouvi o bem com pos to e com pe ten te
re la tó rio da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes. Exa-
mi na re mos, com toda a aten ção, as emen das que
cons ta rão do de ba te se guin te.

O pro gra ma re fe ri do pas sou do Go ver no pas sa-
do para este, que di la tou o pra zo. No ge ral, é algo bom 
e pro ve i to so para a agri cul tu ra bra si le i ra, que tem sido
o car ro-che fe da nos sa eco no mia. A eco no mia bra si-
le i ra se ria hoje con si de ra da em es ta do crí ti co não fora 
o de sem pe nho da nos sa agri cul tu ra, para a qual se
pre vê um su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al es pe cí fi ca
des te ano em tor no de US$21 bi lhões. Isso vem acon -
te cen do há mu i tos anos. É a par te mais vi go ro sa e
mais bem re sol vi da da eco no mia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, abro um pa rên te se a fim de cha -
mar a aten ção de V. Exª para o fato de que, por um mi la-
gre – que ro acre di tar que acon te ceu por qual quer ra zão,
me nos em aten ção ao pe di do des te mo des to Se na dor
pelo Ama zo nas, quan do se dis cu tia aque la ma té ria ne -
vrál gi ca do sa lá rio mí ni mo e ha via 54 Se na do res pre-
sen tes –, de re pen te, fiat lux, 67 Se na do res acor re ram
ao ple ná rio. Digo isso por que essa não é a me lhor for ma
de tra var um de ba te po lí ti co, não é pela via da omis são,
não é pela via de evi tar o con fron to com a ou tra idéia
que va mos cons tru ir um país mais só li do, um país me -
lhor para to dos nós. A ou tra ma té ria era re le van te. Tal-
vez cô mo do fos se nela não vo tar se fos se para se guir a
drás ti ca pro pos ta do Go ver no que aí está. Por ou tro
lado, se a ma té ria, re le van te como era, as sim não fos se
con si de ra da por tan tos Se na do res, pena para o pon to
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de vis ta de fen di do pe los tra ba lha do res do mais ba i xo
es ca lão da pi râ mi de so ci al bra si le i ra. Eles per dem, por -
que a omis são de al guns sig ni fi ca o de sa pre ço em re la-
ção aos in te res ses de mi lhões de tra ba lha do res de sa -
lá rio mí ni mo.

Vol to à ma té ria, Sr. Pre si den te. A agri cul tu ra
deve ser cu i da da com todo ri gor. Esses in ves ti men tos
são sem pre bem-vin dos. Hoje hou ve um fato sig ni fi-
ca ti vo e re le van te do Pre si den te Lula. Re fi ro-me à
des ti na ção de R$5,4 bi lhões para as sen ta dos e pe-
que nos pro du to res, um bi lhão a mais do que no úl ti mo
exer cí cio do Pre si den te Fer nan do Hen ri que e com al -
gu mas ino va ções que, a meu ver, aper fe i ço am algo
que não é novo, algo que ele não está lan çan do, que
her dou do Go ver no pas sa do, e essa não é he ran ça
mal di ta. Por tan to, sou ca paz de re co nhe cer o mé ri to
do Go ver no atu al ao re pe tir e apro fun dar as co i sas
boas do Go ver no pas sa do. Em re la ção ao cor po da
ma té ria que aqui se vota, eu me co lo co a fa vor. E digo
a V. Exª que, ain da as sim, vou exa mi nar os des ta ques
para que se pos sa ter a pers pec ti va de oti mi za ção da
po si ção do PSDB e do en ten di men to que ima gi no ser
bom para o País em re la ção à agri cul tu ra bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no para dis cu tir.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria de lou var a ini ci a ti va do
atu al Go ver no no sen ti do de sub me ter à apre ci a ção o
pro je to e en ca mi nhar essa me di da pro vi só ria, que
nada mais é do que a ex ten são do pra zo, para o exer -
cí cio de 2003, pro pos to pelo Go ver no an te ri or. A ma -
té ria su ge re algo da ma i or im por tân cia, prin ci pal men-
te para o pe que no agri cul tor: o Se gu ro-Sa fra, que é a
ga ran tia da não-frus tra ção da sa fra.

O as sun to agri cul tu ra já foi ob je to de mu i tos en -
ten di men tos en tre os di ver sos Par ti dos com as sen to
nes ta Casa. O Lí der Alo i zio Mer ca dan te deve ter de -
ba ti do vá ri as ho ras com os Lí de res Re nan Ca lhe i ros,
Arthur Vir gí lio, Tião Vi a na, Fer nan do Be zer ra, Jef fer-
son Pé res e tam bém co mi go, en fim, com to dos os Lí -
de res des ta Casa, bus can do en ten di men to para me -
lho rar as con di ções de vida do agri cul tor e dar um
alen to à agri cul tu ra no Bra sil.

O Se gu ro-Sa fra é um ins tru men to im por tan tís si-
mo para a pro te ção prin ci pal men te do pe que no agri cul-
tor. Po rém, o Se gu ro-Sa fra está res tri to so men te a plan -
ta do res de fe i jão, mi lho, ar roz, man di o ca e al go dão. A

Re la to ra ace i tou a su ges tão da Se na do ra He lo í sa
He le na no sen ti do de in clu ir no pro je to a man di o ca.

O meu Par ti do, após essa pon de ra ção, ape la
para que o en ten di men to fe i to quan do da re pac tu a-
ção dos dé bi tos do cré di to ru ral, com êxi to, se não to -
tal, pelo me nos avan ta ja da men te par ci al, seja man ti-
do e não dis cri mi ne mos os agri cul to res.

Sr. Pre si den te, qual é a di fe ren ça en tre um pe -
que no agri cul tor que, no sopé da ser ra, no Rio Gran -
de do Nor te, na re gião do Tra i ri, plan ta meio hec ta re
de ma ra cu já ou uma pe que na cul tu ra de me lão e
aque le que plan ta, no mu ni cí pio vi zi nho, dois hec ta-
res de mi lho e de fe i jão? Se as con di ções ad ver sas, a
seca ou a pra ga atin gi ram um e ou tro, por que dar o
be ne fí cio a um e não ao ou tro?

A emen da da Se na do ra He lo í sa He le na é jus ta,
opor tu na e aper fe i çoa o tex to en vi a do pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, en dos sa do pelo atu al
Go ver no e me lho ra do pela emen da que apóio, em
nome do Par ti do da Fren te Li be ral, es ten den do aos
de ma is pro du tos agrí co las cul ti va dos pelo pe que no
pro du tor ru ral os be ne fí ci os que a me di da pro vi só ria
con ce de ao fe i jão, ao mi lho, ao ar roz, à man di o ca e ao 
al go dão.

Em nome da co e rên cia e da jus ti ça, peço ao
PFL e ao Ple ná rio que vo tem “sim” à pre sen te emen -
da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na. Em se gui da, à Se -
na do ra He lo í sa He le na e aos Se na do res Efra im Mo -
ra is e Alo i zio Mer ca dan te, que es tão ins cri tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a ma té ria re fle te uma ma tu ri da de
cla ra do atu al Go ver no, que com pre en de que o as-
sun to já vi nha sen do tra ta do com se ri e da de, como
po lí ti ca agrí co la, pelo Go ver no do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so. Este Go ver no en ten de ser pos -
sí vel e ne ces sá rio o sa cri fí cio de ex ten são do be ne fí-
cio, em ter mos de di la ta ção de pra zo, po den do-se
am pli ar um pou co o fru to de um am plo acor do e en -
ten di men to ocor ri do na Câ ma ra dos De pu ta dos, ou
seja, o be ne fí cio ao tipo de pro du to que ve nha tra zer
pro te ção ao ci da dão bra si le i ro na hora de sua mão
ca le ja da se gu rar a pro du ção, e, ao mes mo tem po, a
ne ces si da de de sua co mer ci a li za ção.

Enten do que esta é uma ma té ria ama du re ci da
por to dos os Par la men ta res que tra ta ram do as sun to
e re fle te um sen ti men to de res pon sa bi li da de po lí ti ca
de to dos os Par ti dos. Em nos so cam po de apo io ao
Go ver no, re fle te a uni da de po lí ti ca e o sen so da res -
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pon sa bi li da de e da trans fe rên cia de con fi an ça. O Go -
ver no está fa zen do tudo o que está a seu al can ce
para, efe ti va men te, mu dar as con di ções de vida do
ho mem tra ba lha dor ru ral des te País. 

Então, a nos sa ho me na gem à Se na do ra Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes pela res pon sa bi li da de com que S.
Exª tra tou a ma té ria, pela for ma como re la tou o tema,
como apro fun dou sua vi são de res pe i to ao Go ver no e
a sua ca pa ci da de de fa zer o avan ço pos sí vel.

Esta é uma ma té ria in ques ti o na vel men te me ri-
tó ria, cujo re la tó rio me re ce o apo io da Ban ca da. O re -
la tó rio apro va do as se gu ra a uni da de po lí ti ca de apo io
ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, nos úl ti mos dois anos, no Go -
ver no pas sa do, to das as en ti da des que se mo bi li zam
em tor no da ca u sa da agri cul tu ra fa mi li ar no Bra sil
nos em pe nha mos mu i to e con se gui mos uma me di da
pro vi só ria. O que é que o atu al Go ver no faz cor re ta-
men te? Inclui um novo pro du to agrí co la.

To dos nes ta Casa lem bram, no ano pas sa do,
quan do da edi ção da me di da pro vi só ria, lu ta mos mu i-
to pela in clu são de pro du tos agrí co las além do al go-
dão, fe i jão, ar roz e mi lho. Por quê? Como bem dis se o
pa re cer da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, es ta-
mos fa lan do ape nas da que les pro du to res que plan-
tam até dez hec ta res e que têm como ren da men sal
ape nas um sa lá rio mí ni mo e meio. Não se tra ta aqui
de mé dio ou gran de pro du tor.

A Câ ma ra as su miu, de for ma ex tre ma men te im -
por tan te, com a qual es tou agra de ci da, uma emen da
mi nha que ex clui o be ne fí cio pre vi den ciá rio. Su po nha-
mos, Se na dor Le o nel Pa van, se numa fa mí lia al guém
ti ves se uma apo sen ta do ria, só por isso essa pe que na
fa mí lia es ta ria ex clu í da do se gu ro-sa fra. A Câ ma ra
ace i tou a mi nha emen da e, por tan to, fi cam ex clu í dos
os be ne fí ci os pre vi den ciá ri os des se cál cu lo para que o 
agri cul tor se ca pa ci te pe ran te o ban co para con se guir
o se gu ro-sa fra. É evi den te que ain da não é o se gu-
ro-sa fra e o se gu ro-agrí co la na con cep ção que sa be-
mos de vam ser, que a per da seja paga na sua to ta li da-
de para a com pen sa ção des se pro du tor.

De que tra ta a mi nha emen da que será vo ta da
da qui a pou co? Embo ra o nos so Mi nis tro te nha ace i-
ta do e in cor po ra do na dis cus são a in tro du ção de
man di o ca, fi cam de fora mu i tos ou tros pro du tos agrí -
co las. Por quê? Ora, su po nha mos que um go ver na dor
ou um pre fe i to, por meio do zo ne a men to agrí co la, de -

fi na, con for me um es tu do de de man da, ou que o pró -
prio agri cul tor fa mi li ar que te nha tra di ção de ou tro
plan tio que i ra plan tar algo que es te ja dis tan te des ses
cin co pro du tos, não vai ter di re i to ao se gu ro-sa fra,
mes mo que te nha como ren da men sal ape nas um sa -
lá rio mí ni mo e meio. Para que V.Exªs te nham idéia, no
caso es pe cí fi co de Ala go as, por exem plo, na re gião
fu ma ge i ra de Ara pi ra ca, só há pe que no pro du tor, é
agri cul tu ra fa mi li ar. A re gião fu ma ge i ra de Ara pi ra ca
fi ca rá com ple ta men te de fora, por que o fumo não está
aqui con tem pla do. A re gião de Pal me i ra dos Índi os,
de Qu e bran gu lo, plan ta inha me, ma ca xe i ra, fo lho sa;
ou tras re giões do meu Esta do plan tam fru ta, por
exem plo. Se se es ta be le ce o zo ne a men to agrí co la,
qual quer ex pec ta ti va de de ma is cul ti vos agrí co las fica 
com ple ta men te de fora. E, como dis se o Se na dor
José Agri pi no, o zo ne a men to agrí co la dos go ver na-
do res ou dos pre fe i tos pode ser fe i to ou por meio da
ne ces si da de de con quis tar um ni cho de mer ca do in -
ter na ci o nal ou por meio da pro du ção or gâ ni ca.

É por isso que fa ze mos um ape lo para que os
de ma is pro du tos agrí co las se jam in cor po ra dos, mes -
mo sa ben do que o pon to a ser vo ta do será o pon to
se guin te. Não é jus to para com o agri cul tor fa mi li ar,
que, vol to a re pe tir, é o pe que ni ni nho, aque le que só
ga nha até um sa lá rio mí ni mo e meio. Aliás, ain da bem 
que a Câ ma ra ace i tou a mi nha emen da, que ex clu ía o 
be ne fí cio pre vi den ciá rio, por que, da for ma como es ta-
va, en tra va na con ta a apo sen ta do ria de um pai ou de
uma mãe des sa mes ma fa mí lia.

Por tan to, a mi nha emen da visa in cor po rar, jus -
ta men te para be ne fi ci ar os agri cul to res fa mi li a res que 
não te rão a opor tu ni da de, em caso de es ti a gem no
semi-ári do do Nor des te e de per da de sa fra, de se rem
com pen sa dos em até 60%, no li mi te de ape nas
R$600,00, que, de fato, não é uma com pen sa ção
com ple ta da per da de sa fra em fun ção da es ti a gem.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Efra im Mo ra is.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, na re a li da de, a me di da pro vi só ria que es -
ta mos dis cu tin do e pas sa re mos a vo tar teve ori gem no
Go ver no an te ri or e está sen do aper fe i ço a da pe los Srs.
Par la men ta res. De ve mos re co nhe cer que, tan to na
Câ ma ra dos De pu ta dos como ago ra, no Se na do Fe de-
ral, hou ve al guns avan ços. De fen de mos a tese de que,
ao li mi tar mos a ade são de agri cul to res be ne fi ci a dos
so men te com fe i jão, mi lho, ar roz, man di o ca e al go dão,
con si de ra mos a me di da dis cri mi na tó ria. Cito o caso da 
Pa ra í ba, onde es ta mos avan çan do no va men te no que
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diz res pe i to à pes qui sa do al go dão. Já pro du zi mos o
al go dão co lo ri do, um avan ço do novo Go ver no, de
Cás sio Cu nha Lima, que traz essa no vi da de ex tra or di-
ná ria para o País, pos so as sim di zer.

Mas, en quan to lá no ser tão es ta mos plan tan do
al go dão co lo ri do, no Cu ru ma taú pa ra i ba no só se plan -
ta si sal. Não te mos como be ne fi ci ar es ses pe que nos
agri cul to res – e são re al men te pe que nos agri cul to res.
Então, o ci da dão do Cu ru ma taú pa ra i ba no não será
be ne fi ci a do, por que lá não se plan ta al go dão, a ter ra
não é pro pí cia para o al go dão, só para o si sal. Então,
en ten do que va mos pre ju di car es ses agri cul to res.

Daí nos so ape lo ao Go ver no, por que, nes te mo -
men to, es ta mos vi ven do o en ten di men to, po de mos
acres cen tar, avan çar. E eu ci ta ria tam bém o caso da
ma mo na, que é um novo pro du to que está che gan do
ao mer ca do na nos sa Pa ra í ba. Esse ci da dão está,
ago ra, re ce ben do o in cen ti vo do Go ver no para a plan -
ta ção da ma mo na, mas in fe liz men te não po de re mos
in cluí-lo no Fun do de Ga ran tia Sa fra.

Faço um ape lo ao Lí der do Go ver no, para que
avan ce mos. Aqui não se quer be ne fi ci ar nin guém. Qu -
e re mos dar di re i to a to dos. Por que la men ta vel men te o
que acon te ce de um lado de uma ro do via? Você atra -
ves sa uma ro do via e, de um lado, tem al go dão e, de
ou tro, tem si sal, mais na fren te, tem ma mo na e, no
caso, só o plan ta dor de al go dão será be ne fi ci a do.

Como tam bém en ten do que den tro des sa si tu a-
ção que vi ve mos é ve da da a ade são, por exem plo – e
não con si go en ten der, é ou tro ape lo que faço, para se
dis cu tir, por que aqui tam bém não se be ne fi cia nin-
guém. Uma vez que está li mi ta da a área a dez hec ta-
res, se o ci da dão tem um poço tu bu lar, um poço ama -
zo nas, tem uma pe que na bar ra gem, não é o caso por -
que não terá em dez hec ta res, mas se já exis te o seu
poço, não po de rá ir ri gar, por exem plo, meio hec ta re,
um hec ta re de fe i jão, de mi lho, de ar roz ou de man di o-
ca, por que é ve da da, in fe liz men te, a ir ri ga ção, e esse
ci da dão es ta ria sem o be ne fí cio.

São ajus tes que não pre ju di ca rão em nada o
pro je to, pelo con trá rio, en ten do que aper fe i ço a rão o
pro je to, Se na dor Tião Vi a na. Não en ten do que o ci da-
dão, que já te nha o seu poço, não po de rá ir ri gar meio
hec ta re de plan ta ção, por que será ex clu í do des sa si -
tu a ção.

É um ape lo que fa ze mos para me lho rar a vida
des ses pe que nos agri cul to res para que pos sa mos
avan çar. Qu e ro pa ra be ni zar a Re la to ra do pro je to, Se -
na do ra Pa trí cia Go mes, que fez um tra ba lho ex tra or-
di ná rio den tro da qui lo que foi dis cu ti do na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Nos so ape lo é para o Lí der do Go ver no, para as
Srªs e os Srs. Se na do res para, de co mum acor do,
sus pen der mos a ses são por dois mi nu tos e che gar-
mos a um en ten di men to e, as sim, den tro de dez hec -
ta res, qual quer agri cul tor pos sa ser be ne fi ci a do com
qual quer plan ta ção que dê sus ten ta ção à sua fa mí lia,
que leve para a sua mesa o ali men to para que sua fa -
mí lia pos sa vi ver com dig ni da de.

Esse é o ape lo que faço, não é ape lo de opo si-
ção, de ten tar pre ju di car al gu ma vo ta ção. É uma
ques tão de jus ti ça, de igual da de para to dos, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, para
dis cu tir a ma té ria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se olhar mos para a his -
tó ria da agri cul tu ra fa mi li ar nes te País, ja ma is ti ve-
mos, em tão pou co tem po, tan tas me di das de am plo
al can ce aten den do exa ta men te esse seg men to que
re pre sen ta a pe que na agri cul tu ra fa mi li ar, re pre sen ta
84% das pro pri e da des agrí co las do País, 77% dos
pro du to res ru ra is e 37% do va lor da pro du ção do
cam po.

Na se ma na pas sa da, de mos um re ba ti men to de 
70% da dí vi da an ti ga, mais dez anos para pa gar o in -
ves ti men to, com dois anos de ca rên cia, exa ta men te
para esse seg men to do semi-ári do dos pe que nos
pro du to res. Mas na que la me di da atin gi mos dois mi -
lhões e tre zen tas mil fa mí li as, num va lor de R$2,4 bi -
lhões, dan do a opor tu ni da de de vol ta rem a ter aces so
ao fi nan ci a men to, por que eles não ti nham, – há mais
de três anos que a dí vi da não era re pac tu a da.

Hoje, no Pa lá cio do Pla nal to, pela ma nhã, o Pre -
si den te Lula lan çou o Pro naf – Pro gra ma de Apo io a
Agri cul tu ra Fa mi li ar. Sr. Pre si den te, são R$5,4 bi-
lhões. Pri me i ra me di da fun da men tal: des bu ro cra ti zou
o pro ces so; an tes, eram sete pá gi nas de con tra to;
ago ra é uma pá gi na só e um car tão de cré di to; não
exi ge mais as ga ran ti as que eram exi gi das do pe que-
no agri cul tor, por que, an tes, só no Diá rio Ofi ci al saía
o vo lu me de re cur sos, nem me ta de dos re cur sos che -
ga va na pon ta e, ago ra, todo esse re cur so vai che gar
pelo sis te ma ope ra ci o nal que o Ban co do Bra sil mon -
tou, para o qual a Se na do ra Ana Jú lia, in clu si ve, con -
tri bu iu mu i to, por que foi fun ci o ná ria do ban co e co-
nhe ce a fun do essa ma té ria.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, o pro gra ma
am plia to das as li nhas de fi nan ci a men to para a agri -
cul tu ra fa mi li ar, au men ta o va lor para in ves ti men to e
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para cus te io e cria no vos seg men tos. Ago ra, te mos
um Pro naf Mu lher. Na mes ma pro pri e da de, a mu lher
pos sui di re i to a um cré di to es pe ci al para pro du zir. E,
nes se mes mo seg men to, o Pro naf Jo vem. Cri a mos,
tam bém, a pos si bi li da de de um fi nan ci a men to para a
pe cuá ria de cor te, que não era con tem pla da, as sim
como o eco tu ris mo. Fo ram di ver si fi ca das as vá ri as
mo da li da des da agri cul tu ra fa mi li ar, am pli an do-se em 
100% o vo lu me do cré di to para to das as fa i xas.

Sr. Pre si den te, que ro cha mar a aten ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res para o fato de que, além
dis so, foi es ta be le ci do um pre ço mí ni mo para a agri -
cul tu ra fa mi li ar. O pro du tor, quan do está plan tan do,
sabe que vai ter a ga ran tia mí ni ma de re tor no da qui lo
que pro du ziu. Ha ve rá R$750 mi lhões de um fun do
para com prar a pro du ção, o que vai aju dar a fi nan ci ar,
in clu si ve, ali men tos para o Pro gra ma Fome Zero.
Além dis so, es ta mos apro van do um se gu ro sa fra.
Esta mos cri an do um fun do e um be ne fí cio que atin gi-
rá o Nor des te, o semi-ári do, Mi nas Ge ra is e Espí ri to
San to. É para a agri cul tu ra fa mi li ar, com ren da fa mi li ar
men sal de um sa lá rio mí ni mo e meio. A área plan ta da
é de exa ta men te dez hec ta res, com até qua tro mó du-
los fis ca is. Não pode ha ver um sis te ma pró prio de ir ri-
ga ção. O va lor é de R$700,00 por fa mí lia. Qual é o ob -
je ti vo? Será mais uma ga ran tia para a agri cul tu ra fa -
mi li ar. Os pro du tos atin gi dos se rão o mi lho, o ar roz, o
fe i jão, o al go dão e a man di o ca. No ven ta e cin co por
cen to da agri cul tu ra fa mi li ar nes sa re gião está con-
tem pla da. Na re a li da de, te mos 187 pro du tos. No en -
tan to, não há como acom pa nhar, como es ta be le cer
uma po lí ti ca, num pro je to pi lo to, ina u gu ral. Por que se
pre ten de am pli ar pro gres si va men te o pro gra ma para
ou tras fa i xas de ren da, para ou tras re giões do País. É
a pri me i ra ex pe riên cia que es ta mos in tro du zin do com 
essa abran gên cia e com esse sig ni fi ca do.

A Embra pa e o Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio pre ci sam exa ta men te des se cam po de co ber-
tu ra. No ven ta e cin co por cen to das cul tu ras es tão
sen do con tem pla das. Não há como aten der a todo e
qual quer pro du to no mo men to. Ago ra, va mos in cor-
po rar esse pro gra ma jun ta men te com o pre ço mí ni-
mo, com o fun do de com pra da agri cul tu ra fa mi li ar,
com a re ne go ci a ção da dí vi da, que foi fe i ta, e com a li -
be ra ção, hoje, de R$5,4 bi lhões, sem qual quer tipo de 
bu ro cra cia ou pre ju í zo. O pro je to foi de ta lha da men te
acor da do pe los Par ti dos na Câ ma ra, e lon ga men te
ne go ci a do com o Go ver no.

Sr. Pre si den te, hoje te mos um pro ble ma de fato
– a tra mi ta ção das me di das pro vi só ri as –, que foi lon -
ga men te cons tru í do, ne go ci a do, am pli a do, apri mo ra-
do e me lho ra do. Por isso, es ta mos de fen den do o

acor do fe i to, pe din do que seja apro va do o tex to ori gi-
nal, Sr. Pre si den te.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alber to Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ouvi as pa la vras da Se na do ra He lo í-
sa He le na para a in clu são da que les pro du tos que, no
Esta do de S. Exª, não es tão lis ta dos aqui. Apro ve i to a
opor tu ni da de para di zer que o Bra sil está às vés pe ras
de en trar para um pro gra ma inu si ta do. Até hoje, nin -
guém pen sou no bi o di e sel. E nós, no Pi a uí, te mos
uma ex pe riên cia ab so lu ta men te vi to ri o sa, em que,
com um hec ta re de ma mo na, con sor ci a do com fe i jão,
da mos um sa lá rio de R$500,00 men sa is para um la-
vra dor. Na mi nha opi nião, o bi o di e sel é o gran de pro -
je to da agri cul tu ra do semi-ári do nor des ti no, sem des -
fa zer dos ou tros.

Por essa ra zão, faço um ape lo aos com pa nhe i-
ros no sen ti do de que in clu am a ma mo na, que é na ti-
va e se dá bem com a seca, pas san do a ser o sex to
pro du to a ser con tem pla do por esta de ci são que to-
ma re mos ago ra. Faço um ape lo para que pa re mos
por dois mi nu tos e che gue mos a um acor do. Va mos
in clu ir a ma mo na, por que o fu tu ro do Nor des te está
no bi o di e sel e na ma mo na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus-
são.

Pas sa-se à vo ta ção.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 476, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Des ta que de dis po si ção para vo ta-
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do,da emen da 17, apre sen ta da à MP 117, para mo di-
fi car o tex to do PL nº 19/2003.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003 – He lo í-
sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, o Blo co vota não ao re que ri men to, en ten den do
que exis te o prin cí pio da uni da de po lí ti ca. É uma ma -
té ria exa us ti va men te dis cu ti da, com pro va da men te
acor da da e o Blo co en ca mi nha o voto con trá rio ao re -
que ri men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ti ve mos a opor tu-
ni da de de en ca mi nhar mu i tas so lu ções com re la ção
às dí vi das agrí co las, às re ne go ci a ções, ao re ba te que 
foi pro por ci o na do, à in clu são dos re cur sos do FAT.
Avan ça mos de ma is, sem ne nhu ma dú vi da. Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria mu i to de aca tar a emen da da Se -
na do ra He lo í sa He le na, que é jus ta, por que, na ver -
da de, ela am plia. Mas foi fe i to um acor do, ex pres sa do
no pa re cer da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, o
qual te mos efe ti va men te o com pro mis so de hon rar.
De ve mos apro ve i tar esta opor tu ni da de para apro fun-
dar es sas dis cus sões e, so be ja men te, con ver sar so -
bre es ses as sun tos, por que po de mos re fa zer os acor -
dos e apri mo rar o pro ces so de vo ta ção.

A re co men da ção do PMDB, in fe liz men te, é pela
ma nu ten ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Lí de res que se man te nham no Re gi men to para
ape nas ori en tar a vo ta ção do re que ri men to.

O PMDB ori en ta “não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O

PMDB, Sr. Pre si den te, por esse mo ti vo, ori en ta “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
Por fa vor, como se tra ta de um sim ples re que ri-

men to, eu pe di ria que so men te fos se dada a ori en ta-
ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, é mu i to sim ples. É uma tra di ção des ta Casa vo -
tar a fa vor da apre ci a ção dos re que ri men tos. De se-
ja-se ape nas apre ci ar a ma té ria. Evi den te men te, o
PFL, para man ter a tra di ção da Casa e dos Par ti dos,
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Vo ta re-
mos “sim”, Sr. Pre si den te. O Par la men tar quer des ta-
car a ma té ria. Isso leva a Opo si ção a pen sar em que -
brar quo rum da qui para fren te, se con ti nu ar esse
jogo aqui den tro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, do
PSDB.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – O PSDB tam bém vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN) – O PTB re co men da o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PTB
vota “não”.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o PDT li be ra a Ban ca da.

A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS – CE) 
– Sr. Pre si den te, o PPS re co men da o voto “não”, por
se tra tar de ma té ria exa us ti va men te dis cu ti da e acor -
da da.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, o PL em apo io ao Blo co vota “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, o PSB acom pa nha o
voto da no bre re la to ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 476, de 2003.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº

19, de 2003 , que tem pre fe rên cia re gi men tal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção a emen da de re da ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
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Apro va dos o pro je to de lei de con ver são e a
emen da de re da ção, fi cam pre ju di ca das a me di da
pro vi só ria e as de ma is emen das a ela ofe re ci das.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 696, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 19, de 2003 (Me di da Pro vi-
só ria nº 117, de 2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 19, de 2003 (Me di-
da Pro vi só ria nº 117, de 2003), que al te ra a Lei nº
10.420, de 10 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, con so li dan do a Emen da nº 24, da Re la to ra-Re vi-
so ra, de re da ção, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de ju nho de
2003. – José Sar ney.

ANEXO AO PARECER Nº 696, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 19, de 2003 (Me di da Pro vi-
só ria nº 117, de 2003).

Alte ra as Leis nºs 10.420, de 10 de
abril de 2002, e 10.674, de 16 de maio de
2003, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º A Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002,
pas sa a vi go rar com nova emen ta e com as se guin-
tes al te ra ções:

“Cria o Fun do Ga ran tia-Sa fra e ins ti tui
o Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra, des ti na do a
agri cul to res fa mi li a res vi ti ma dos pelo fe nô-

me no da es ti a gem, nas re giões que es pe cí-
fi ca.” (NR)

“Art. 1º É cri a do o Fun do Ga ran tia-Sa-
fra, de na tu re za fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, e ins ti-
tu í do o Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra, com o ob -
je ti vo de ga ran tir con di ções mí ni mas de so -
bre vi vên cia aos agri cul to res fa mi li a res de
mu ni cí pi os sis te ma ti ca men te su je i tos a si tu-
a ção de emer gên cia ou es ta do de ca la mi da-
de pú bli ca em ra zão do fe nô me no da es ti a-
gem, si tu a dos na área de atu a ção da Agên -
cia de De sen vol vi men to do Nor des te –
ADENE, de fi ni da pela Me di da Pro vi só ria nº
2.156-5, de 24 de agos to de 2001.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, no Esta-
do do Espí ri to San to, con si de ram-se so men-
te os mu ni cí pi os re fe ri dos na Lei nº 9.690,
de 15 de ju lho de 1998.

§ 2º O Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra so-
men te po de rá ser pago caso o mu ni cí pio te -
nha sido de cla ra do em es ta do de ca la mi da-
de ou em si tu a ção de emer gên cia, re co nhe-
ci do em ato do Go ver no Fe de ral.” (NR)

“Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do
Ga ran tia-Sa fra:

I – a con tri bu i ção in di vi du al do agri cul-
tor fa mi li ar;

II – as con tri bu i ções anu a is dos es ta-
dos e seus mu ni cí pi os que ade ri rem ao pro -
gra ma;

III – os re cur sos da União di re ci o na dos
para a fi na li da de;

IV – o re sul ta do das apli ca ções fi nan-
ce i ras de seus re cur sos.

Pa rá gra fo úni co. O sal do apu ra do em
cada exer cí cio fi nan ce i ro será trans fe ri do
para o exer cí cio se guin te, a cré di to do Fun -
do Ga ran tia-Sa fra.” (NR)

“Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun-
do Ga ran tia-Sa fra, ex clu si va men te:

I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art.
8º des ta lei;

II – as des pe sas com a re mu ne ra ção
pre vis ta no § 2º do art. 7º des ta lei.” (NR)

“Art. 5º A par ti ci pa ção da União no
Fun do Ga ran tia-Sa fra es ta rá con di ci o na da à 
ade são dos es ta dos e dos mu ni cí pi os, bem
como dos agri cul to res fa mi li a res, me di an te
con tri bu i ção fi nan ce i ra, nos ter mos de fi ni dos
no art. 6º des ta lei.” (NR)
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“Art. 6º O Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra
será cus te a do com re cur sos do Fun do Ga-
ran tia-Sa fra, os qua is se rão cons ti tu í dos
con for me dis pu ser a re gu la men ta ção pre vis-
ta no art. 4º des ta lei, ob ser va do o se guin te:

I – a con tri bu i ção, por ade são, do agri-
cul tor fa mi li ar para o Fun do Ga ran tia-Sa fra
não será su pe ri or a 1% (um por cen to) do va -
lor da pre vi são do be ne fí cio anu al, e será fi xa-
da a cada ano pelo ór gão ges tor do Fun do;

II – a con tri bu i ção anu al do mu ni cí pio
será de até 3% (três por cen to) do va lor da
pre vi são de be ne fí ci os anu a is para o res-
pec ti vo mu ni cí pio, con for me acor da do en tre
o es ta do e o mu ni cí pio;

III – a con tri bu i ção anu al do es ta do, a
ser adi ci o na da às con tri bu i ções do agri cul tor
e do mu ni cí pio, de ve rá ser em mon tan te su -
fi ci en te para com ple men tar a con tri bu i ção
de 10% (dez por cen to) do va lor da pre vi são
dos be ne fí ci os anu a is, para o res pec ti vo es -
ta do;

IV – a União apor ta rá anu al men te, no
mí ni mo, re cur sos equi va len tes a 20% (vin te
por cen to) da pre vi são anu al dos be ne fí ci os
to ta is.

§ 1º No caso de ocor rên cia de frus tra-
ção de sa fra, de cla ra do es ta do de ca la mi da-
de ou si tu a ção de emer gên cia, re co nhe ci-
dos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, sem que
haja re cur sos su fi ci en tes no Fun do Ga ran-
tia-Sa fra, a União an te ci pa rá os re cur sos
ne ces sá ri os para o pa ga men to dos be ne fí ci-
os, li mi ta do às suas dis po ni bi li da des or ça-
men tá ri as, ob ser va do o va lor má xi mo fi xa do
por be ne fí cio, nos ter mos dos arts. 8º e 9º
des ta lei.

§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1º
des te ar ti go, a União des con ta rá, para a
amor ti za ção das an te ci pa ções re a li za das,
até 50% (cin qüen ta por cen to) das con tri bu i-
ções anu a is fu tu ras pre vis tas no in ci so IV do 
ca put des te ar ti go.

§ 3º O apor te de re cur sos pela União
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti-
go so men te será re a li za do após ve ri fi ca da a 
re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das
con tri bu i ções in di vi du a is dos agri cul to res fa -
mi li a res, dos mu ni cí pi os e dos es ta dos, pre -
vis tas nos in ci sos I, II e III do ca put des te
ar ti go.

§ 4º As con tri bu i ções da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res
fa mi li a res se rão de po si ta das no Fun do Ga-
ran tia-Sa fra.” (NR)

“Art. 6º-A. Ten do em vis ta o au men to
da efi cá cia do Fun do Ga ran tia-Sa fra, a
União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os bus ca rão
a me lho ria das con di ções de con vi vên cia
dos agri cul to res fa mi li a res com o semi-ári do,
en fa ti zan do:

I – a in tro du ção de tec no lo gi as, la vou-
ras e es pé ci es ani ma is adap ta das às con di-
ções lo ca is;

II – a ca pa ci ta ção e a pro fis si o na li za-
ção dos agri cul to res fa mi li a res;

III – o es tí mu lo ao as so ci a ti vis mo e ao
co o pe ra ti vis mo; e

IV – a am pli a ção do aces so dos agri-
cul to res fa mi li a res ao cré di to ru ral.”

“Art 7º As dis po ni bi li da des do Fun do
Ga ran tia-Sa fra se rão man ti das em ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra fe de ral.

§ 1º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria
re mu ne ra rá as dis po ni bi li da des do Fun do,
no mí ni mo, pela taxa mé dia re fe ren ci al do
Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó-
dia – SELIC.

§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção fi-
nan ce i ra será de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo
Fe de ral.” (NR)

“Art. 8º Fa rão jus ao Be ne fí cio Ga ran-
tia-Sa fra os agri cul to res fa mi li a res que, ten -
do ade ri do ao Fun do Ga ran tia- Sa fra, vi e rem
a so frer per da em ra zão de es ti a gem, com -
pro va da na for ma do re gu la men to, de pelo
me nos 50% (cin qüen ta por cen to) da pro du-
ção de fe i jão, mi lho, ar roz, man di o ca ou al-
go dão, sem pre ju í zo do dis pos to no § 3º
des te ar ti go.

§ 1º O Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra será
de, no má xi mo, R$700,00 (se te cen tos re a is)
anu a is, pa gos em até 6 (seis) par ce las men -
sa is, por fa mí lia.

§ 2º É ve da da a con ces são do be ne fí-
cio de que tra ta este ar ti go aos agri cul to res
que par ti ci pem de pro gra mas si mi la res de
trans fe rên cia de ren da, que con têm com re -
cur sos da União, des ti na dos aos agri cul to-
res em ra zão de es ti a gem.

§ 3º O re gu la men to de fi ni rá as con di-
ções sob as qua is a co ber tu ra do Fun do
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Ga ran tia-Sa fra po de rá ser es ten di da às ati -
vi da des agrí co las que de cor re rem das
ações des ti na das a me lho rar as con di ções
de con vi vên cia com o semi-ári do.” (NR)

“Art. 10. A ade são dos agri cul to res fa-
mi li a res ao Fun do Ga ran tia-Sa fra obe de ce rá
as dis po si ções do re gu la men to, ob ser va das
as se guin tes con di ções:

I – a ade são an te ce de rá ao iní cio do
plan tio;

II – do ins tru men to de ade são cons ta rá
a área a ser plan ta da com fe i jão, mi lho, ar -
roz, man di o ca ou al go dão, além de ou tras
in for ma ções que o re gu la men to es pe ci fi car;

III – po de rá can di da tar-se ao Be ne fí cio
Ga ran tia-Sa fra o agri cul tor fa mi li ar cuja ren -
da mé dia bru ta fa mi li ar men sal nos 12
(doze) me ses que an te ce de rem à ins cri ção
não ex ce der a 1 (um) e 1/2 (meio) sa lá-
rio-mí ni mo, ex clu í dos os be ne fí ci os pre vi-
den ciá ri os ru ra is;

IV – a área to tal plan ta da com as cul tu-
ras men ci o na das no in ci so II des te ar ti go
não po de rá su pe rar 10 (dez) hec ta res;

V – so men te po de rá ade rir ao Fun do
Ga ran tia-Sa fra o agri cul tor fa mi li ar que não
de te nha, a qual quer tí tu lo, área su pe ri or a 4
(qua tro) mó du los fis ca is;

VI – é ve da da a ade são ao Fun do Ga -
ran tia-Sa fra do agri cul tor fa mi li ar que ir ri gar
par te, ou a to ta li da de da área cul ti va da com
as la vou ras men ci o na das no in ci so II des te
ar ti go, sem pre ju í zo do dis pos to no § 3º do
art. 8º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para ter aces so ao
Be ne fí cio Ga ran tia-Sa fra, os agri cul to res fa -
mi li a res são obri ga dos a par ti ci par de pro-
gra mas de ca pa ci ta ção e pro fis si o na li za ção
para con vi vên cia com o semi-ári do.” (NR)

Art. 2º Excep ci o nal men te, para o ano agrí co la
de 2002/2003, o re co lhi men to da con tri bu i ção in di vi-
du al do agri cul tor fa mi li ar, de que tra ta o in ci so I do
art. 6º da Lei nº 10.420, de 2002, re la ti va àque les
ins cri tos e se le ci o na dos até o dia 30 de abril de
2003, po de rá ser efe tu a do até 30 (trin ta) dias após a 
data de pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º A Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, 
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 4º:

“Art. 4º A Lei nº 8.543, de 23 de de-
zem bro de 1992, con ti nu a rá a pro du zir efe i-

tos até o tér mi no do pra zo de que tra ta o §
2º do art. 1º des ta lei.”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à san ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 20, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 118, de 2003)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos
 ter mos do § 6º do art. 62 da

 Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de Lei de
con ver são n º 20, de 2003, que al te ra a Lei nº 9.294, de
15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as res tri ções ao
uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge nos, be bi das al -
coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co-
las, nos ter mos do § 4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 118, de
2003, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor:
De pu ta do Mi guel de Sou za (PL – RO), 1º pro nun ci a-
men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres su-
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria e das
Emen das nºs 3 a 13 e pela in ju ri di ci da de das de nºs 1 e
2; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e
às Emen das nºs 8 e 12, nos ter mos de Pro je to de Lei de 
Con ver são que ofe re ce e pela re je i ção das Emen das
nºs 1 a 7, 9 a 11 e 13, apre sen ta das pe ran te aque la Co -
mis são; 2º pro nun ci a men to: re for mu lan do seu pa re cer
an te ri or, com as al te ra ções que pro mo ve.

Du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo ram
apre sen ta das tre ze emen das pe ran te a Co mis são Mis-
ta.
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Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 7 de abril e não se
ins ta lou;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 22 de abril,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no dia 3 
de ju nho;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 18 de maio e o
de ses sen ta dias de vi gên cia no úl ti mo dia
2, ten do sido pror ro ga do por Ato do Pre si-
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 6.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, de sig no a no bre Se na do ra Fá ti-
ma Cle i de, Re la to ra re vi so ra da ma té ria, a quem con -
ce do a pa la vra.

Qu e ro co mu ni car ao Ple ná rio que, após a de-
sobs tru ção da pa u ta, te re mos vo ta ção de Emba i xa-
dor, de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, de Di re to res
do Ban co Cen tral e da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo.

Com a pa la vra a Se na do ra Fá ti ma Cle i de.

PARECER Nº 697, DE 2003-PLEN

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
profe rir pa re cer. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, tra ta-se do Pro je to de Lei de Con ver são nº
20, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº
118, de 2003.

I – Re la tó rio
Por meio da Me di da Pro vi só ria nº 118, de 3 de

abril de 2003, o Po der Exe cu ti vo al te rou a Lei nº
9.294, de 1996, que im põe res tri ções ao uso e à pro -
pa gan da de pro du tos fu mí ge nos, be bi das al coó li cas,
me di ca men tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do §4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A mo di fi ca ção in ci de no art. 3º-A, da re fe ri da lei
e ob je ti va au to ri zar a pro pa gan da de pro du tos de ri va-
dos do ta ba co em even tos es por ti vos que não te nham
sede fixa em um úni co país e que se jam or ga ni za dos
ou re a li za dos por ins ti tu i ções es tran ge i ras, bem como 
nos even tos cu jas ima gens se jam ge ra das no ex te ri or
ou que se jam trans mi ti dos ou re trans mi ti dos por
emis so ra de te le vi são em ter ri tó rio na ci o nal.

A edi ção des ta me di da pro vi só ria per mi tiu a ve i cu-
la ção de pro pa gan da co mer ci al de ci gar ros no Gran de
Prê mio Mun di al de Fór mu la 1, even to re a li za do na ci da-
de de São Pa u lo, em 6 de abril úl ti mo. Tal pro pa gan da
en con tra-se ve da da pelo art. 3º-A da Lei nº 9.294, de
1996, com a re da ção dada pela Lei nº 10.176, de 27 de
de zem bro de 2000, que es ta be le ceu para es ses pro du-
tos a pro i bi ção de pa tro cí nio de ati vi da de cul tu ral e es -
por ti va e de pro pa gan da fixa ou mó vel em pis ta, pal co
ou si mi lar, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Na Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº 47, fir -
ma da pe los Mi nis tros do Esta do da Sa ú de, do Espor te,
do Tu ris mo e pelo Che fe da Casa Ci vil, o Po der Exe cu ti-
vo jus ti fi ca a ado ção da me di da ale gan do que em mu i-
tos ou tros pa í ses não há res tri ções equi va len tes, o que
po de ria acar re tar dis cri mi na ção ne ga ti va do ter ri tó rio
bra si le i ro em re la ção à re a li za ção de even tos es por ti vos
in ter na ci o na is que não te nham sede fixa e que são or -
ga ni za dos ou re a li za dos por ins ti tu i ções es tran ge i ras,
que po de ri am sim ples men te ex clu ir nos so País do ca-
len dá rio. Acres cen tam ain da que a Co mu ni da de Eu ro-
péia so men te ado ta rá a ci ta da res tri ção a par tir de 31
de ju lho de 2005, o que ex pli ca in clu si ve a ex ten são
para essa mes ma data do pra zo no qual vol ta rão a en -
trar em vi gor as re fe ri das pro i bi ções.

(...)

II – Voto do Relator

Com a apro va ção da Lei nº 9.294, de 1996, que
re gu la o §4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
tam bém tra ta da pro pa gan da de me di ca men tos e te ra-
pi as e de agro tó xi cos, fo ram in tro du zi das em nos sa le -
gis la ção res tri ções ao uso, à co mer ci a li za ção e à pro pa-
gan da de pro du tos fu mí ge nos e de be bi das al coó li cas.

Ao fi nal de 2000, re fe ri da le gis la ção foi al te ra da
pela Lei nº 10.167, que in tro du ziu mu dan ças sig ni fi ca ti-
vas no que se re fe re aos pro du tos de ri va dos do ta ba co,
cuja pro pa gan da nas emis so ras de te le vi são pas sou a
es tar pro i bi da, bem como seu uso em ae ro na ves e ve í-
cu los de trans por te pú bli co. A pu bli ci da de des ses pro-
du tos so freu ain da res tri ções mais se ve ras, pas san do a
ser pro i bi da nos me i os de co mu ni ca ção, fi can do au to ri-
za da so men te na par te in ter na dos lo ca is de ven da, fi -
can do ain da pro i bi dos a pro pa gan da por meio ele trô ni-
co, in clu si ve in ter net, e o mer chan di sing em pro gra-
mas de rá dio e te le vi são pro du zi dos no País. Qu an to à
co mer ci a li za ção, es tão ve da dos a ven da de pro du tos
fu mí ge ros em es ta be le ci men tos de en si no e sa ú de, a
dis tri bu i ção de amos tras grá tis e a ven da pos tal.

Ve da ções quan to ao pa tro cí nio de ati vi da des cul tu-
ral ou es por ti va e à pro pa gan da fixa ou mó vel em es tá-
dio, pis ta, pal co ou lo cal si mi lar tam bém fo ram in tro du zi-
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das nes sa mes ma opor tu ni da de, sen do que, para o caso 
de even tos es por ti vos e cul tu ra is in ter na ci o na is, elas so -
men te en tra ram em vi gên cia em 1º de ja ne i ro de 2003.

A re a li za ção da eta pa bra si le i ra do Gran de Prê -
mio de Fór mu la 1 qua se foi in vi a bi li za da por tal me di-
da, uma vez que a Fe de ra ção Inter na ci o nal de Au to-
mo bi lis mo che gou a ame a çar a re ti ra da do even to de
nos so País de vi do à res tri ção da pro pa gan da de ci -
gar ros, cu jos fa bri can tes são os prin ci pa is pa tro ci na-
do res das equi pes de au to mo bi lis mo.

Agiu cor re ta men te o Go ver no Fe de ral, por tan to,
quan do edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003,
pois, com isso, ga ran tiu a re a li za ção da cor ri da em
São Pa u lo, com ób vi as van ta gens de di vul ga ção da
ima gem do Bra sil no ex te ri or, o que, com cer te za,
con tri bu i rá para o in cre men to do tu ris mo. Ade ma is, a
pró pria re a li za ção do even to trou xe em si van ta gens
eco nô mi cas para o País, uma vez que para cá des lo-
ca ram-se pes so as de todo o mun do.

A Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003, não vi a bi li-
zou ape nas a re a li za ção do re fe ri do even to, mas tra -
tou tam bém de re gu lar, no fu tu ro, a pu bli ci da de dos
pro du tos fu mí ge ros em even tos es por ti vos in ter na ci-
o na is que não te nham sede fixa em um úni co país e
que se jam or ga ni za dos ou re a li za dos por ins ti tu i ções
es tran ge i ras, es ta be le cen do que as pro i bi ções im-
pos tas pela Lei nº 9.294, de 1996, so men te se apli ca-
rão após 31 de ju lho de 2005. Tal de ci são, se gun do o
Po der Exe cu ti vo, ali nha nos so País às re cen tes de ci-
sões to ma das no âm bi to da União Eu ro péia.

É cla ro que as van ta gens re la ci o na das com a re a-
li za ção des se tipo de even to em nos so País de vem ser
con tra pos tas às pos sí ve is des van ta gens ori un das da
di vul ga ção da pro pa gan da de ci gar ros. Por essa ra zão,
o Go ver no atre lou au to ri za ção para ve i cu la ção de pu bli-
ci da de de de ri va do de ta ba co à obri ga to ri e da de de
trans mis são pe las emis so ras de rá dio e te le vi são de
men sa gens de ad ver tên cia no iní cio e no fi nal do even to
e a cada quin ze mi nu tos du ran te sua re a li za ção. Tal me -
di da, a nos so ver, con tem pla a ne ces si da de de es cla re-
cer a po pu la ção quan to aos ma le fí ci os do fumo, for ma
mais efe ti va de de ses ti mu lar o seu con su mo.

Aca tan do su ges tão do Mi nis té rio da Sa ú de, a Câ -
ma ra dos De pu ta dos aper fe i ço ou o tex to da Me di da
Pro vi só ria, obri gan do que es sas men sa gens se jam es -
cri tas e fa la das, pois, com cer te za, a pu bli ci da de que
uti li za voz atrai mais aten ção dos te les pec ta do res. Ou -
tra su ges tão do Mi nis té rio da Sa ú de aca ta da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos diz res pe i to à pro i bi ção da ven da
des ses pro du tos a me no res de de zo i to anos, pois o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te não é su fi ci en te-
men te ex plí ci to quan to a essa ve da ção. O in ci so II do

art. 81 do re fe ri do Esta tu to ape nas pro í be a ven da a cri -
an ças e ado les cen tes de “pro du tos cu jos com po nen tes
po dem ca u sar de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca ain da
que por uti li za ção in de vi da”, sem ci tar cla ra men te os de -
ri va dos do ta ba co. Esse con jun to de me di das tam bém
se co a du na com a Con ven ção do Con tro le de Ta ba co,
apro va da em 21 de maio úl ti mo, em Ge ne bra, pela
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, e que vi a bi li za rá a ado -
ção de res tri ções mais se ve ras à pro pa gan da, ao uso e
à co mer ci a li za ção des ses pro du tos em 192 pa í ses.

Con clu in do, nos so voto é 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, pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e,
no mé ri to, pela apro va ção, na for ma do Pro je to de Lei
de Con ver são que ora re la ta mos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel, pela ade qua ção da me di da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Eu gos ta ria de ins cre ver-me na dis cus são do mé ri to.
Des cul pe, Sr. Pre si den te, ain da está na cons ti tu ci o-
na li da de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será ins cri ta.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor: De pu ta do
Mi guel de Sou za (PL-RO), e da Re la to ra re vi so ra, Se -
na do ra Fá ti ma Cle i de (Blo co/PT – RO), pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to de Lei de

Con ver são nº 20, de 2003, da Me di da Pro vi só ria nº
118, de 2003, e das emen das, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, à Se na do ra He -
lo í sa He le na e, em se gui da, ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, de fato, a nos sa que ri da

Ju nho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  25 16187JUNHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL536     



com pa nhe i ra, Se na do ra Fá ti ma Cle i de, fez uma ex-
po si ção so bre a me di da pro vi só ria no que se re fe re à
pu bli ci da de do fumo.

Evi den te men te, não pre ci sa rei re pe tir, nes te ple -
ná rio, as pa la vras do nos so que ri do Mi nis tro da Sa ú de,
ho mem co ra jo so, que teve a fir me za de di zer, na Co mis-
são des ta Casa, que a me di da pro vi só ria ha via sido edi -
ta da para jus ti fi car a chan ta gem da in dús tria au to mo bi-
lís ti ca, da que les que pro mo vem es ses es pa ços. No en -
tan to, como es ta mos vo tan do a ma té ria, o Se na do po -
de ria dar um exem plo de co ra gem, por que mu i tos que
ur ram como leões fe ro zes con tra a pu bli ci da de de fumo
miam como ga ti nhos sar nen tos e fra cos di an te da pu bli-
ci da de do ál co ol. Po de re mos fa zer isso ago ra. Por tan to,
apre sen to esse des ta que à Mesa.

Sr. Pre si den te, sei que ma no bram o Re gi men to
im pe din do a vo ta ção de al guns as sun tos. Não te mos
nem a pos si bi li da de de ana li sar o mé ri to da ma té ria,
por que os Lí de res le van tam-se e der ru bam o re que ri-
men to de des ta que, como ocor reu há pou co. Por isso, já 
es tou aden tran do o mé ri to da pro pos ta, por que, de re-
pen te, pode ha ver ou tra ma no bra re gi men tal e a emen -
da des ta ca da se quer será apre ci a da por esta Casa.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Re la tor teve a co -
ra gem de aco lher a emen da, mas, in fe liz men te, o Ple -
ná rio a der ru bou.

Sr. Pre si den te, não há nada que de mons tre mais
a de ma go gia ele i to ral e a vi ga ri ce po lí ti ca do que es bra-
ve jar con tra a pu bli ci da de de fumo e ca lar co var de men-
te di an te da pu bli ci da de do ál co ol. Ora, o fumo mata e,
con for me in di cam as pes qui sas, ca u sa pro ble mas de
sa ú de até mes mo para o fu man te pas si vo. Se isso ocor -
re com os fu man tes, mu i to pior é o que ca u sam as be bi-
das al coó li cas, que têm pro pa gan das em to dos os ho rá-
ri os: pela ma nhã, à tar de e à no i te. A pu bli ci da de se duz
nos sas cri an ças, nos sa ju ven tu de, fa zen do uma ana lo-
gia da be bi da com a ju ven tu de, com mu lhe res ma ra vi-
lho sas, com sa ú de, etc. E de po is o Go ver no fala de as -
sas si na to, de vi o lên cia. Que de ma go gia!

Se na dor Jef fer son Pé res, a ma i o ria das mu lhe res
e cri an ças são es tu pra das e es pan ca das em suas pró -
pri as ca sas por pes so as que usam ál co ol. Inú me ras
pes qui sas com pro vam o que digo. A Fi esp di vul gou
uma pes qui sa que de mons tra o quan to a be bi da al coó li-
ca in flui di re ta men te no de sem pre go, na con ces são de
li cen ças, na ba i xa pro du ti vi da de. Cen te nas de es tu dos,
no Bra sil e no mun do, mos tram como trans for mar um ci -
da dão pa ca to num as sas si no po ten ci al, como au men ta
o nú me ro de as sas si na tos no raio de um qui lô me tro de
um bar. Por que não te mos co ra gem de, efe ti va men te,
pro i bir essa pu bli ci da de? Por que não há nada mais for -
te, Se na dor Ro meu Tuma, do que aque la zo a di nha de

uma cer ve ja se abrin do. Nes sa hora, um leão fe roz se
trans for ma em ga ti nho sar nen to. Nun ca vi di fi cul da de
tão gran de em se pro i bir uma pu bli ci da de. E, de po is, di -
zem que o pro ble ma é esse, que o pro ble ma é aque le,
que o pro ble ma é aque lou tro, quan do te mos a opor tu ni-
da de de re ti rar do ar essa pro pa gan da mas si va e en ga-
no sa. Por que deve ser re ti ra da a pro pa gan da na te le vi-
são em re la ção ao fumo e não pode ser fe i to o mes mo
em re la ção ao ál co ol? Qual é a ex pli ca ção?

Aqui está. Há uma emen da des ta ca da que pode 
ser vo ta da.Se a Casa ti ver co ra gem po lí ti ca, vota esta 
emen da des ta ca da, que pro í be tam bém a pu bli ci da de
das be bi das al coó li cas.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta 
é uma ma té ria mu i to cara a meu Par ti do, por isso até
me per mi to ler al guns tó pi cos.

Como é de co nhe ci men to pú bli co, o ta ba gis mo
é um pro ble ma de sa ú de pú bli ca que im pli ca mi lha res
de do en tes e mor tes no País, le van do a enor mes gas -
tos do se tor de sa ú de. Se gun do cál cu los da Orga ni za-
ção Mun di al de Sa ú de (OMS), cer ca de 5 mi lhões de
pes so as mor rem por ano, ví ti mas de do en ças ca u sa-
das pelo ci gar ro.

O pa tro cí nio de even tos cul tu ra is e es por ti vos,
ao as so ci ar cri mi no sa men te fumo a sa ú de, ati vi da des
po pu la res e ima gens de su ces so, atin ge em che io as
fa i xas etá ri as mais jo vens, que es tão na fase de cons -
tru ção de sua per so na li da de mais sus ce tí vel às men -
sa gens ao seu re dor.

No caso do ta ba co, o de ver do Esta do de pro te ger
a sa ú de de sua po pu la ção, res trin gin do sua pu bli ci da de
e seu con su mo, deve ter pri o ri da de so bre a li ber da de de 
di vul gar o pro du to. Foi com esse es pí ri to que, em de-
zem bro de 2000, o Go ver no FHC ob te ve um dos mais
im por tan tes avan ços para o con tro le do ta ba gis mo no
País, ao en ca mi nhar ao Con gres so Na ci o nal o PL
3.156/00, que foi con ver ti do na Lei 10.167.

No en tan to, o adi a men to na im ple men ta ção da
pro i bi ção do pa tro cí nio de ci gar ros em even tos es por-
ti vos, como pro pôs a MP 118, ge rou uma re per cus são
ex tre ma men te ne ga ti va para o País, prin ci pal men te
por que a pu bli ca ção da me di da se deu ape nas dois
dias an tes da re a li za ção do GP Bra sil de Fór mu la 1.
Isso de mons trou cla ra men te que o Go ver no Lula ce -
deu às pres sões eco nô mi cas da in dús tria do ta ba co
para que a lei fos se re vis ta.
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O pró prio Mi nis tro da Sa ú de, em de po i men to à
Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia da Câ ma ra
dos De pu ta dos, ad mi tiu:

Sem dú vi da, a po si ção de cer ta for ma até chan -
ta gis ta da Fe de ra ção Inter na ci o nal de Au to mo bi lis mo
obri gou o Go ver no a edi tar a me di da pro vi só ria.

Aqui re gis tro, com mu i to pe sar, um Mi nis tro que
ad mi te se de i xar chan ta ge ar. Se não bas tas se, o Go ver-
no ain da pre ci sou ce der à pres são da Pre fe i tu ra de São
Pa u lo, que es ta va de olho ime di a tis ta no di nhe i ro que a
Fór mu la 1 mo vi men ta na que le Mu ni cí pio.

Ora, Sr. Pre si den te, uma na ção só deve ser con -
si de ra da so be ra na quan do pode, sem a me nor in-
fluên cia ex ter na, ela bo rar seu sis te ma ju rí di co. Nes se
caso, o Go ver no ab di cou des sa fa cul da de de au to de-
ter mi na ção para, de for ma ile gí ti ma, co la bo rar com os 
pro pó si tos par ti cu la res de en ti da de in ter na ci o nal,
como se as leis no Bra sil não fos sem fe i tas para va ler.
O Go ver no não pode, mes mo quan do es tão em jogo
ques tões de in te res se em pre sa ri al ou so ci al, de i xar
de exer cer sua fa cul da de de au to de ter mi na ção para
su cum bir fren te a chan ta gens ou pres sões, como la -
men ta vel men te acon te ceu nes se epi só dio.

Essa in jus ti fi cá vel tran si gên cia foi um tris te re -
tro ces so em nos sa evo lu ção le gis la ti va. Re pre sen tou,
tam bém, um rijo gol pe nas ins ti tu i ções, de mons tran-
do, de for ma ób via, como o atu al Go ver no é fle xí vel,
ao so frer co a ções de gru pos de pres são, em de tri-
men to do di re i to da po pu la ção à sa ú de, que de ve ria
ser bus ca do me di an te po lí ti cas que vi sas sem a re du-
ção do ris co de do en ças.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, des ta co que o Bra sil
as si nou, no dia 16 de ju nho, a Con ven ção Inter na ci o nal
de Con tro le do Ta ba co, na sede da Orga ni za ção Mun di-
al de Sa ú de. Com a ade são ofi ci al a essa Con ven ção,
nos so País se com pro me teu a to mar me di das no sen ti-
do de con tro lar ri gi da men te toda for ma de pu bli ci da de,
pro mo ção e pa tro cí nio alu si vo ao ta ba co.

A vo ta ção des ta me di da pro vi só ria é, por tan to,
uma opor tu ni da de prá ti ca para o Go ver no cum prir
com aqui lo que con ven ci o nou pe ran te im por tan te foro 
in ter na ci o nal, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, esta é uma ma té ria de enor me im-
por tân cia para todo o País, para toda a so ci e da de
bra si le i ra, para os pro fis si o na is da sa ú de.

Qu e ro, ini ci al men te, cum pri men tar a Se na do ra
Fá ti ma Cle i de pelo bri lhan te re la tó rio que apre sen tou,
pela li nha éti ca com que tra tou a ma té ria, pela res pon-
sa bi li da de de agen te pú bli co, quan do de ci diu pelo re la-
tó rio da me di da pro vi só ria. Ao mes mo tem po, de se jo ex -
ter nar tam bém a mi nha an gús tia, a mi nha pre o cu pa ção
com essa re a li da de de um País que não go ver na, efe ti-
va men te, ao lon go de sua his tó ria, aque las con di ções
que le vam ao agra vo a sa ú de hu ma na.

Obser van do a con di ção da in dús tria do ta ba co no
Bra sil, no ta mos que se tra ta de uma for ça as sus ta do ra
ain da que imen su rá ve is da nos ca u sa à sa ú de hu ma na.
Oi ten ta mi lhões de re a is são gas tos com o Sis te ma Úni -
co de Sa ú de ape nas no tra ta men to de ma les ca u sa dos
di re ta men te pelo ci gar ro, sem con tar os in di re tos.

Com re la ção ao ál co ol, a si tu a ção é mu i to mais
gra ve. Ses sen ta bi lhões são gas tos to dos os anos, com
cus tos di re tos e in di re tos, em de cor rên cia do al co o lis-
mo, pela ati vi da de e pelo con ta to com pes so as que per -
dem o con tro le e o equi lí brio na con du ção de sua pró -
pria bus ca de pra zer. Ao vi si tar um pron to-so cor ro de
qual quer gran de cen tro, de pa ra mo-nos sem pre com a
che ga da de um po li tra u ma ti za do. Se gu ra men te, não se
tra ta de uma con se qüên cia de um aci den te au to mo bi-
lís ti co, nem de um des cu i do de vida, mas da in fluên cia
do ál co ol ou da dro ga. São mu i tas as pes so as aci den ta-
das que che gam a uma uni da de de pron to-aten di men to
por esse mo ti vo. E os cus tos vão se avo lu man do a par tir
daí. Com in va li dez, com per da da vida, com sa cri fí cio fa -
mi li ar, com tra ta men to, ses sen ta bi lhões são gas tos to -
dos os anos em de cor rên cia do ál co ol.

O Mi nis tro da Sa ú de, de ma ne i ra só bria e co ra-
jo sa, até pela pro fis são mé di ca que exer ce, de sa ni ta-
ris ta e psi qui a tra, abor dou com fir me za e dig ni da de,
na Co mis são de Assun tos So ci a is, sua to tal aver são,
seu to tal con fron to com a pro pa gan da de li be ra da do
ál co ol no País e está en ca mi nhan do ma té ria para
con tro lar a pro pa gan da e res trin gir o uso do ál co ol.

Em ba res e shop ping cen ters do País, às oito
ho ras da no i te, po de mos pre sen ci ar cri an ças de 13,
14 anos be ben do ál co ol, de li be ra da men te. E o apa re-
lho re pres sor não as se gu ra o dis ci pli na men to a esse
tipo de aces so. Tra ta-se de um pro ble ma da ma i or
gra vi da de so ci al, do pon to de vis ta po lí ti co e do pon to
de vis ta da sa ú de hu ma na.

De ve mos cons tru ir uma so ci e da de a par tir do
sen ti men to de ma tu ri da de e de res pon sa bi li da de.
Não bas ta vo tar uma emen da pro i bin do o uso do ál co-
ol. De ve mos cons tru ir uma po lí ti ca do que é ser go-
ver no, do que é en vol ver a so ci e da de, do que é en vol-
ver os me i os de co mu ni ca ção e os fa bri can tes des sas
be bi das, para que pos sa mos, den tro de um elo éti co,
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de um elo de res pon sa bi li da de so ci al, avan çar numa
po lí ti ca de con tro le des sas in cor re ções, des ses agra -
vos. Não so mos con tra a pre sen ça de be bi das al coó li-
cas no meio so ci al, so mos con tra o ex ces so.

Enten do, Sr. Pre si den te, que a res pon sa bi li da de
que se im põe é a cons tru ção po lí ti ca e or ga ni za da de
uma so ci e da de que te nha, no seu go ver no, um elo éti -
co ca paz de con du zir cor re ta men te essa ma té ria. O
Par la men to não pode mais re pe tir o erro do ci gar ro.
Falo com ab so lu ta tran qüi li da de: er ra mos quan do vo -
ta mos a ma té ria da res tri ção ab so lu ta do ci gar ro, por -
que ela pre ci sa va de con si de ra ções es pe ci a is. Qu an-
do tra ta mos de um even to au to mo bi lís ti co, es ta mos
di an te de uma ex ce ção. Não ca u sa ne nhum dano à
so ci e da de bra si le i ra se, no meio da pro pa gan da do ci -
gar ro ape nas na que le even to in ter na ci o nal, hou ver
um for te e cla ro aler ta do Go ver no mos tran do os
agra vos à sa ú de hu ma na, as mor tes que ocor rem to -
dos os anos e a in vi a bi li da de da uti li za ção do ci gar ro.

Pen so que é esse o de ba te que tem que ser fe i-
to. A lei tem que ser mais se di men ta da pelo Par la-
men to. É pre ci so mais ma tu ri da de no aco lhi men to e
na ela bo ra ção de uma ma té ria le gis la ti va. É pre ci so
mais sin to nia com a so ci e da de e o en vol vi men to di re-
to dos ór gãos fins do Go ver no na cons tru ção da ma -
té ria le gis la ti va. Sem isso, fica o le gis la dor de um lado,
o Go ver no de ou tro, a so ci e da de de ou tro, à in con se-
qüên cia da lei, por que nun ca é cum pri da nes te País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, mi nha po si ção e do
Blo co é em apo io à Se na do ra Fá ti ma Cle i de, en ten-
den do que S. Exª está cum prin do ri go ro sa men te a de -
fe sa da sa ú de do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Co mu ni co
ao Ple ná rio que o Item nº 4 da pa u ta não a está obs -
tru in do, uma vez que o pra zo da me di da pro vi só ria
ain da não ter mi nou. Em se gui da, apre ci a re mos a in di-
ca ção das au to ri da des, que es tão aguar dan do a
apro va ção do Se na do Fe de ral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, Se na do ra He lo í sa He le na, na le gis-
la tu ra pas sa da, apre sen tei subs ti tu ti vo es ten den do a
pro i bi ção tam bém às be bi das al coó li cas. Fui ven ci do
pelo lobby cer ve je i ro. E quem sou eu para en fren tar
os lob bi es, que fun ci o nam e atu am com rara efi ciên-
cia nes te Con gres so?

A pro pó si to da me di da pro vi só ria ora em dis cus-
são, lem bro-me da que le Emba i xa dor bra si le i ro em
Pa ris, quan do da guer ra das la gos tas, que te ria dito
ao Pre si den te De Ga ul le que o Bra sil não é um país

sé rio. Este é um país que muda a lei ao sa bor das con -
ve niên ci as, das pres sões dos lob bi es in ter na ci o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, sa bem de quan do era a
pro i bi ção que vi go ra ria em 2003? De de zem bro de
2000. Pre via-se que a pro i bi ção de pro pa gan da de ci -
gar ros em even tos es por ti vos ocor re ria em 2003. As
pes so as ti ve ram dois anos para co nhe cer a re fe ri da
pro i bi ção. Sa bi am dis so, não sa bi am? Os es tran ge i ros
tal vez não o sou bes sem. E os pro mo to res no Bra sil, não 
sa bi am? Por que man ti ve ram o even to? Com cer te za,
con ta vam que da ri am o “je i ti nho bra si le i ro” e, por me di-
da pro vi só ria, mo di fi ca ri am a lei ca su is ti ca men te.

Mas que País é este? Quem as ses so rou o Pre -
si den te da Re pú bli ca para fazê-lo cur var-se di an te
des se lobby, sa ben do que a pro i bi ção es ta va pre vis ta
há dois anos? Não hou ve im pro vi so, Sr. Pre si den te,
para o qual não ti ves sem tem po de se pre pa rar. Mar -
ca ram o even to por que con ta vam com a re vo ga ção
da lei nes se par ti cu lar. Isso não exal ta o Bra sil. Aos
olhos des ses es tran ge i ros, cer ta men te o Bra sil pa re-
ceu uma des pre zí vel “re pu bli que ta” na que le mo men-
to, um país sem se gu ran ça ju rí di ca, sem ins ti tu i ções
só li das e res pe i tá ve is.

Tem ra zão a Se na do ra He lo í sa He le na: este Se -
na do da ria uma bela res pos ta se re je i tas se essa me -
di da pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, nes ta oca sião, não pos so acom -
pa nhar o Go ver no. Voto pela re je i ção e li be ro a Ban -
ca da do PDT, por que esta é uma po si ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº
20, de 2003 .

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, mu i to bre ve men te, gos ta ria de
tra zer ar gu men tos em duas di re ções.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de des ta car que, na
oca sião em que se vo tou a pro i bi ção da pro pa gan da
de ci gar ro no ple ná rio da Câ ma ra, ha via sido fe i to
acor do pre li mi nar in clu in do os even tos in ter na ci o na is
au to mo ti vos no tra ta men to es pe ci al da lei. Por si nal,
na que la opor tu ni da de, fa lei pes so al men te com o Mi -
nis tro José Ser ra. S. Exª so li ci tou que a con di ção fos -
se ne go ci a da exa ta men te por ca u sa da Fór mu la 1. O
en tão Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Pi lo tos,
Emer son Fit ti pal di, foi à Câ ma ra para con ver sar com

16190 Qu ar ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    539ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



os Par ti dos. Expli cou que era um even to mu i to im por-
tan te para o Bra sil em ter mos de tu ris mo, de in ves ti-
men tos e que ha via re gras que pos si bi li ta vam a con -
tra pro pa gan da ao lon go do even to. Essa me di da, é
ver da de, per mi tiu que o Gran de Prê mio fos se fe i to no
Bra sil nes sas con di ções. De lá, a pres são foi mu i to
gran de. De ou tra par te, exi giu-se que qual quer ou tro
Gran de Prê mio, em qual quer par te do mun do, exi bis-
se pro pa gan da an ti ta ba gis ta du ran te o even to. Ante ri-
or men te, ape sar ser pro i bi da a pro pa gan da no Bra sil,
se o even to fos se re a li za do em Mô na co, a pro pa gan-
da de ci gar ro se ria ve i cu la da e não ha ve ria ne nhu ma
con tra pro pa gan da ou ou tra me di da que pu dés se mos
to mar. Ago ra, em to das as pro vas da Fór mu la 1, ha ve-
rá pro pa gan da an ti ta ba gis ta. A con tra pro pa gan da é
um be ne fí cio na luta con tra o ta ba gis mo.

Em re la ção ao al co o lis mo, em re la ção à pro pa-
gan da de be bi das, que ro in for mar às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que o Go ver no cri ou uma co mis são in ter mi nis-
te ri al com pos ta por 11 mi nis té ri os, in clu in do a Advo ca-
cia-Ge ral da União, or ga nis mos do Go ver no que, em
um pra zo má xi mo de 90 dias, apre sen ta rá um pla no re -
la ti vo ao pro ble ma da be bi da al coó li ca. Tra ta rão dos al -
coó li cos, do seu tra ta men to, de tri bu ta ção, de pro pa-
gan da an ti al co o lis mo e da pro i bi ção da pro pa gan da de
be bi das. Por tan to, so li ci ta ria que aguar dás se mos esse
es tu do para que ti vés se mos uma ava li a ção com ple ta e
uma po lí ti ca con sis ten te. É com pro mis so do Mi nis tro da
Sa ú de e do Sis te ma Úni co de Sa ú de do Bra sil es ta be le-
cer uma po lí ti ca de com ba te à pro pa gan da do ál co ol e
ao al co o lis mo. Em 90 dias – o de cre to pre si den ci al já foi
pro mul ga do -, esse gru po mi nis te ri al apre sen ta rá a con -
clu são dos seus re la tó ri os.

Por isso, pro po nho apro var mos a me di da pro vi-
só ria como está. Lem bro até que hoje há ex tra pa u ta
com ma té ri as mu i to re le van tes: a es co lha de dois di -
re to res do Ban co Cen tral, do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, de mem bros de agên cia de re gu la ção. Di -
an te des sa in for ma ção do Go ver no so bre o gru po in -
ter mi nis te ri al que está es tu dan do o pro ble ma da be bi-
da al coó li ca, pro po nho que man te nha mos a me di da
pro vi só ria como está.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en -

ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Ayrton Sen na, Nel son Pi quet e Emer son Fit ti pal di fo -
ram gran des fi gu ras da Fór mu la 1 e são res pon sá ve is
pela po pu la ri za ção des se es por te no Bra sil, ver da de i ra
co que lu che na ci o nal. Sou adep to da Fór mu la 1 e, por
pou co na vida, de i xo de as sis tir a uma cor ri da.

Mes mo sen do adep to da Fór mu la 1 e, mais do
que isso, sen do ex-fu man te – fu mei du ran te 37 anos,
pa rei há três anos e meio e, como todo ex-fu man te, sou
an ti ta ba gis ta -, ma ni fes to mi nha es tra nhe za com re la-
ção a essa ma té ria ser tra ta da por me di da pro vi só ria.

To dos sa bem que o as sun to é me ri tó rio e que as 
com pa nhi as fa bri can tes de ci gar ro são gran des pa-
tro ci na do ras dos car ros de Fór mu la 1. A emen da da
Se na do ra He lo í sa He le na se ria de todo me ri tó ria – e
eu me as so ci a ria a ela – se os fa bri can tes de be bi da
pa tro ci nas sem a Fór mu la 1.

Essa MP é ca su ís ti ca, que i ra mos ou não. Ela foi fe i-
ta para pro pi ci ar uma boa ca u sa: a re a li za ção do Gran de
Prê mio de Fór mu la 1 de São Pa u lo e de al guns Gran des
Prê mi os até o ano de 2005. Como os pa tro ci na do res são 
fa bri can tes de ci gar ros, e não de be bi das, in tro du ziu-se o 
tema por me di da pro vi só ria – o que é con de ná vel na mi -
nha opi nião -, mas a fa vor de uma boa ca u sa, a cor ri da
de Fór mu la 1 em São Pa u lo. Assim, fa ci li tou-se o ca mi-
nho pela via er ra da da me di da pro vi só ria.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, fico no ma i or
cons tran gi men to en tre a boa ca u sa e o ve í cu lo er ra do
para pro pi ci ar a boa ca u sa e en ten do pes so al men te
esse cons tran gi men to, pois o PFL tem po si ções di -
ver gen tes. Assim, sen do a ma té ria con tro ver sa na
Ban ca da, o as sun to está em aber to para os in te gran-
tes do Par ti do da Fren te Li be ral.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, tem a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, como 
no epi só dio an te ri or, há re que ri men to meu de des ta que
para uma emen da. Sei que esse pro ce di men to não é
nor mal, mas faço um ape lo aos Lí de res para que se po -
si ci o nem se vão pelo me nos ace i tar o de ba te do mé ri to
da emen da ou se já fa rão como fi ze ram na vo ta ção an -
te ri or, der ru ban do o re que ri men to e im pe din do que uma 
emen da des ta ca da pos sa ser vo ta da. Se for as sim,
tam bém falo o que eu qui ser logo ago ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Lí de-
res ou vi rão as ob ser va ções de V. Exª.

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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 477, DE 2003

Des ta que de emen da para vo ta ção
em se pa ra do.
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Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do
da emen da nº 8, apre sen ta da ao tex to da Me di da Pro -
vi só ria nº 118 de 2003, para mo di fi car o tex to do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 20 de 2003.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – He lo-
í sa He le na, Se na do ra PT – AL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº

20, de 2003, que tem pre fe rên cia re gi men tal, res sal-
va da a emen da des ta ca da.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Ago ra pro ce de re mos à vo ta ção do mé ri to da

emen da.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam vo ta-

rão “sim”. 
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na

para en ca mi nhar a vo ta ção. A Se na do ra é a úni ca que 
pode fazê-lo por ser au to ra do re que ri men to, na for ma
do Re gi men to, e dis põe de cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, to dos sa bem da ad -
mi ra ção e do res pe i to que te nho pelo Mi nis tro da Sa ú-
de, nos so que ri do Hum ber to. To dos sa bem tam bém,
es pe ci al men te os Se na do res da Le gis la tu ra an te ri or – e 
o Se na dor Jef fer son Pe res lem brou mu i to bem –, que,
além de S. Exª ter apre sen ta do um subs ti tu ti vo, vá ri os
Se na do res des ta e da Le gis la tu ra an te ri or apre sen ta-
ram pro je tos. São eles: Se na do res Ro ber to Re quião,
Edu ar do Su plicy, Se na do ra Ma ri na Sil va, Se na do ra
Emi lia Fer nan des, Se na do ra He lo í sa He le na, Se na dor
Jef fer son Pé res, que apre sen tou o subs ti tu ti vo. Vá ri os
Se na do res apre sen ta ram pro po si ções que tra tam da
pro i bi ção de pu bli ci da de ou, ao me nos, da pos si bi li da de
de que essa pu bli ci da de seja fe i ta após as nove ho ras
da no i te, por que a pu bli ci da de de cer ve ja ria ocor re em
to dos os ho rá ri os do dia. Após uma pro pa gan da in fan til,
en tra uma pro pa gan da de cer ve ja.

Não é à toa que o Re la tor da me di da na Câ ma ra,
in clu si ve, apre sen ta uma pes qui sa em que mos tra que
a be bi da prin ci pal da ju ven tu de é a be bi da al coó li ca.

Então, Sr. Pre si den te, para que não es te ja mos a
re pe tir a ve lha can ti le na ele i to re i ra, de ma gó gi ca con tra

a vi o lên cia, por que ma tou-se cer ta pes soa, pre ci sa mos
lem brar que a gi gan tes ca ma i o ria dos óbi tos é re sul ta do
da uti li za ção de ar mas por al guém al co o li za do, que sai
por aí ma tan do, que a gi gan tes ca ma i o ria dos es tu pros
de cri an ças por fa mi li a res em suas pró pri as ca sas é co -
me ti da por pes so as al co o li za das, e que quem está por
trás do ma i or per cen tu al de ca sos de vi o lên cia con tra a
mu lher são al co o li za dos. V. Exª sabe, Se na dor Ro meu
Tuma. Bas ta pe gar os re gis tros po li ci a is para sa ber exa -
ta men te o que o ál co ol faz em re la ção à cri mi na li da de.
Qu an to aos aci den tes de trân si to, bas ta iden ti fi car as
es ta tís ti cas e vai-se ve ri fi car que o aci den te de trân si to
tem vin cu la ção di re ta com o al co o lis mo.

Não te nho mo ra lis mo fa ri sa i co con tra quem bebe
ou en che a cara. Só não que ro que ele seja es ti mu la do
ain da cri an ça e jo vem, para, de po is, ao vo lan te de um
car ro, atro pe lar o meu fi lho ou para pe gar uma arma e
ma tar a sua pró pria es po sa, em fun ção do al co o lis mo.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do-
res, é nes se sen ti do que faço um ape lo para que o
Con gres so Na ci o nal te nha co ra gem. Se vem algo me -
lhor de po is, se vem um pro je to que as se gu re ma i o res
me ca nis mos de con tro le, tudo bem. Mas te nha mos
co ra gem! Esse não é um as sun to novo. Ele já foi de -
ba ti do vá ri as ve zes na Casa. Vá ri os De pu ta dos e Se -
na do res já apre sen ta ram pro po si ções se me lhan tes.

Então, te nha mos co ra gem de en fren tar aque le
“tzzz” da cer ve ja ria, que, como bem lem brou o Se na-
dor Jef fer son Pé res, co lo ca o pro je to para tra mi tar
nes ta Casa. É im pres si o nan te. Pro põe-se um pro je to,
e, logo, apre sen ta-se um re que ri men to. Há pro je tos
que só não vão tra mi tar em cen te nas de Co mis sões
por que não há cen te nas de Co mis sões nes ta Casa.

Assim, para que não co pi e mos aque les que se
com por tam como leões di an te do fumo e como ga ti-
nhos sar nen tos e fra cos di an te do “tzzz” da cer ve ja ria,
de ve mos dar essa con tri bu i ção, a par tir de ago ra,
para as fa mí li as bra si le i ras e, es pe ci al men te, para as
nos sas cri an ças e para a nos sa ju ven tu de.

É só, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-

ção o Re que ri men to nº 476, de 2003.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Peço a

pa la vra para ori en tar a Ban ca da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na so men te para ori en-
tar a Ban ca da, por que a úni ca Par la men tar que pode
usar da pa la vra é a au to ra do re que ri men to, se gun do
o Re gi men to da Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Blo co re co men da o 
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voto con trá rio à emen da, en ten den do que exis te uma
co mis são in ter mi nis te ri al com pos ta por onze Mi nis-
tros e di ri gi da pelo Mi nis tro Hum ber to Cos ta, cujo pra -
zo é de no ven ta dias para ana li sar todo o pro ces so le -
gis la ti vo ins ta u ra do no Con gres so Na ci o nal so bre a
ma té ria e para apre sen tar uma po si ção de fi ni ti va que
res trin ja a pro pa gan da de be bi das al coó li cas, que tra -
zem tan to agra vo à sa ú de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Blo co
de apo io ao Go ver no re co men da o voto “não.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como ori en ta a Ban -
ca da do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re co men da o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
José Agri pi no, de se ja V. Exª ori en tar a Ban ca da?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – No PFL, a 
ques tão é aber ta, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como
vota o PDT, Se na dor Jef fer son Pé res?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – A
Ban ca da do PDT está li be ra da, mas meu voto é “sim”, 
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como
vota o PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, no mé ri to, re co-
men do o voto “não”, mas já an te ci po que ace i ta ria a
vo ta ção no mi nal, até por que não gos to da que la má gi-
ca de, quan do se vota sa lá rio mí ni mo, ha ver 54 pre -
sen tes e, quan do não é o caso ou quan do se tra ta de
crô ni ca so ci al, che gar a 68 Se na do res em ple ná rio.

Por tan to, que ro no va men te mos trar mi nha cara.
Re co men do o voto “não” no mé ri to, mas sou fa vo rá vel
à vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Re je i ta da
a emen da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, so li ci to ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pe diu ve -
ri fi ca ção de quo rum a Se na do ra He lo í sa He le na,
com apo io dos Se na do res Arthur Vir gí lio, Ante ro Paes 
de Bar ros e José Agri pi no.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, su gi ro a V. Exª que ori en te os Se na do res para, se

qui se rem vo tar fa vo ra vel men te à emen da, vo ta rem
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do pela co la bo ra ção de V. Exª.

Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên-
ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio, pois es ta-
mos pro ce den do a uma vo ta ção no mi nal e, em se gui-
da, ha ve rá mais seis vo ta ções para apro va ção de au -
to ri da des.

Escla re ço ao Ple ná rio que o voto “sim” é pela
apro va ção da emen da e do seu mé ri to e que o voto
“não” é pela sua re je i ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, meu pos to apre sen ta pro ble mas, e gos ta ria de
re gis trar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª pode uti li zar ou tra ban ca da com o
seu có di go, pois o sis te ma ace i ta rá seu voto.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria de, com re la ção às duas vo ta ções an -
te ri o res em que eu não es ta va pre sen te, con sig nar o
meu voto em con so nân cia com a Li de ran ça do PFL.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, al guns Se na do res es tão che gan do ago ra.
Gos ta ria de res sal tar que o Blo co re co men da o voto
“não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ban ca-
da go ver nis ta re co men da o voto “não”.

O SR GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
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Sr. Pre si den te, de cla ro que voto com a Se na do ra He -
lo í sa He le na, ou seja, “sim”, até por que te nho um pro -
je to nes ta Casa que pro í be a di vul ga ção do con su mo
de be bi da al coó li ca em rá dio e te le vi são, que con si de-
ro ins tru men tos pú bli cos e, por tan to, ina de qua dos
para tal di vul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li ci to às 
Srªs e aos Se na do res que se en con tram em ou tras

de pen dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio,
pois pre ci sa mos de quo rum para a vo ta ção no mi nal
que se está pro ces san do no ple ná rio bem como para
a vo ta ção da in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca e dos Di re to res do Ban co Cen tral e da Agên cia
de De sen vol vi men to da Ama zô nia.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 16 Se na do res; e NÃO 41.

Hou ve 03 abs ten ções.

To tal: 60 vo tos.

A emen da foi re je i ta da.

Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 20, 
de 2003, fi cam pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria nº
118, de 2003, e as Emen das de nºs 01 a 07 e de
nºs 09 a 13.

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003)

Alte ra a Lei nº 9.294, de 15 de ju lho
de 1996, que dis põe so bre as res tri ções
ao uso e a pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men-
tos, te ra pi as e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do § 4º do art. 220 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.294, de 15 de ju1 ho de 1996,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art.3º-A ................................................
..............................................................

VIII – a co mer ci a li za ção em es ta be le ci-
men to de en si no, em es ta be le ci men to de
sa ú de e em ór gãos ou en ti da des da Admi-
nis tra ção Pú bli ca;

IX – a ven da a me no res de de zo i to
anos. § 1º Até 30 de se tem bro de 2005, o
dis pos to nos in ci so, V e VI não se apli ca no
caso de even tos es por ti vos in ter na ci o na is
que não te nham sede fixa em um úni co país 
e se jam or ga ni za dos ou re a li za dos por ins ti-
tu i ções es tran ge i ras.

§ 2º É fa cul ta do ao Mi nis té rio da Sa ú-
de afi xar, nos lo ca is dos even tos es por ti vos
a que se re fe re o § 1º, pro pa gan da fixa com
men sa gem de ad ver tên cia es cri ta que ob-
ser va rá os con te ú dos a que se re fe re o § 2º
do art. 3º-C, ca ben do aos res pon sá ve is pela 

sua or ga ni za ção as se gu rar os lo ca is para a
re fe ri da afi xa ção.” (NR)

“Art. 3º-C A apli ca ção do dis pos to no §
1º do art. 3º-A, bem como a trans mis são
ou re trans mis são, por te le vi são, em ter ri tó-
rio bra si le i ro, de even tos cul tu ra is ou es-
por ti vos com ima gens ge ra das no es tran-
ge i ro pa tro ci na dos por em pre sas li ga das a 
pro du tos fu mí ge ros, exi ge a ve i cu la ção
gra tu i ta pe las emis so ras de te le vi são, du-
ran te a trans mis são do even to, de men sa-
gem de ad ver tên cia so bre os ma le fí ci os do 
fumo.

§ 1º Na aber tu ra e no en cer ra men to da 
trans mis são do even to, será ve i cu la da men -
sa gem de ad ver tên cia, cujo con te ú do será
de fi ni do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, com du-
ra ção não in fe ri or a trin ta se gun dos em
cada in ser ção.

§ 2º A cada in ter va lo de quin ze mi nu-
tos será ve i cu la da, so bre pos ta à res pec ti va
trans mis são, men sa gem de ad ver tên cia es -
cri ta e fa la da so bre os ma le fí ci os do fumo
com du ra ção não in fe ri or a quin ze se gun dos
em cada in ser ção, por in ter mé dio das se-
guin tes fra ses e de ou tra a se rem de fi ni das
na re gu la men ta ção, usa das se qüen ci al men-
te, to das pre ce di das da afir ma ção “O Mi nis-
té rio da Sa ú de ad ver te”:

I – “fu mar ca u sa mau há li to, per da de
den tes e cân cer de boca”;

II – “fu mar ca u sa cân cer de pul mão”;

III – “fu mar ca u sa in far to do co ra ção”;
IV – “fu mar na gra vi dez pre ju di ca o

bebê”;

V – “em ges tan tes, o ci gar ro pro vo ca
par tos pre ma tu ros, o nas ci men to de cri an-
ças com peso aba i xo do nor mal e fa ci li da de
de con tra ir asma”;

VI – “cri an ças co me çam a fu mar ao
ve rem os adul tos fu man do”;

VII – “a ni co ti na é dro ga e ca u sa de-
pen dên cia”; e

VIII – “fu mar ca u sa im po tên cia se xu al”.
§ 3º Con si de ra-se, para, os efe i tos des se ar -
ti go, in te gran tes do even to os tre i nos li vres
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ou ofi ci a is, os en sa i os, as re a pre sen ta ções
e os com pac tos.” (NR)

“Art. 9º . .................................................
..............................................................
VII – no caso de vi o la ção do dis pos to

no in ci so IX do ar ti go 3º-A, as san ções
pre vis tas na Lei nº 6.437, de 20 de agos to
de 1977, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
243 da Lei nº 9.069, de 13 de ju lho de
1990.

..............................................................
§ 5º o Po der Exe cu ti vo de fi ni ra as

com pe tên ci as dos ór gãos e en ti da des da
ad mi nis tra ção fe de ral en car re ga dos em apli -
car as san ções des te ar ti go.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço
aos Srs. Se na do res que per ma ne çam no ple ná rio,
para apre ci a ção de item ex tra pa u ta.

Peço que se pre pa re o pa i nel para a vo ta ção
que vai se ve ri fi car.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o item 4 não está
blo que an do a pa u ta, e a sua apre ci a ção se dará na
Ordem do Dia de ama nhã:

É o se guin te o item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di-
da Pro vi só ria nº 119, de 2003, que abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi-
nis té rio dos Trans por tes, no va lor de oi -
ten ta e nove mi lhões, cen to e vin te e
oito mil re a is, para os fins que es pe ci fi-
ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
José Ro cha (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da
Pro vi só ria, e con trá rio às emen das apre sen ta das
pe ran te aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor: Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PARECER Nº 691, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 691, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la-
tor: Se na dor Pe dro Si mon, so bre a Men-
sa gem nº 124, de 2003 (nº 245/2003, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Dou tor Cláu dio Le mos Fon te-
les para exer cer o car go de Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A Mesa está in clu in do ex of fi cio a ma té ria
para de li be ra ção, na for ma re gi men tal, pela im por-
tân cia e an ti gui da de da ma té ria.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 288, in ci so III, le tra “d”, do 
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da 
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem) – Ape nas para so li ci tar aos Se na do res do Blo -
co de apo io ao Go ver no que ve nham ao ple ná rio vo -
tar ma té ria de in te res se má xi mo para o Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço
aos Srs. Se na do res que se en con tram em ou tras
de pen dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple-
ná rio.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 52 Srs. Se na do res; e NÃO 10.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal de vo tos: 64.
Apro va do o nome do Sr. Cláu dio Le mos Fon te-

les, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

MENSAGEM Nº 120, DE 2003
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

Men sa gem nº 120, de 2003 (nº 235/2003, na 
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à apre ci a ção do Se na do a es co lha do
Se nhor Antô nio Paes de Andra de para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Por tu gue sa.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes, para a le i tu ra do 
pa re cer.

PARECER Nº 698, DE 2003 – CRE
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Lê pa re-

cer.) – Sr. Pre si den te, o nome do Sr. Antô nio Paes de
Andra de, in di ca do para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Por tu gue sa, ob te ve a apro -
va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 06 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)

16198 Qu ar ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    547ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO 08.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 63 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Antô nio Paes de Andra -

de, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7: 

PARECER Nº 532, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 532, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no, so bre a Men sa gem nº 90,
de 2003 (nº 158/2003, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li-
be ra ção do Se na do o nome da Se nho ra Ma-
ria do Car mo Mar tins Lima para exer cer o
car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de De-
sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É so bre a

vo ta ção, Se na dor Sibá Ma cha do?
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, em bo ra V. Exª já te nha en ca mi nha do a
vo ta ção, eu gos ta ria de sa ber se é per mi ti do fa zer um
bre ve co men tá rio so bre o nome da in di ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, es ta mos no pro ces so de vo ta ção e, re gi men-
tal men te, não é per mi ti do, mas toda a Casa sabe das
vir tu des da in di ca da.

A vo ta ção será por ma i o ria sim ples na for ma da
Cons ti tu i ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
Sim 47 Srs. Se na do res; e Não, 12 Srs. Se na do res.

Hou ve uma abs ten ção.

To tal: 60 vo tos.

Apro va do o nome da Srª Ma ria do Car mo Mar -
tins Lima, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, não deu tem po para aper tar o bo tão no
mo men to ade qua do. Por isso, eu gos ta ria de re gis-
trar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a po si ção de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, não foi re gis tra do o meu voto que é
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Jef fer son Pé res vota “sim”. A Ata re gis tra rá a
ma ni fes ta ção de V. Exª

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PARECER Nº 597, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 
597, de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp, so bre
a Men sa gem nº 112, de 2003 (nº 220/2003, na
ori gem), de 27 de maio úl ti mo, pela qual o Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li-
be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Afon-
so Sant’Anna Be vi la qua, para exer cer o car go
de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 54 Se na do res; e NÃO, 8.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 64 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Afon so Sant’Anna Be vi-

la qua, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PARECER Nº 598, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 598, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Fer nan do
Be zer ra, so bre a Men sa gem nº 116, de
2003 (nº 229/2003, na ori gem), de 30 de
maio úl ti mo, pela qual o Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -

na do a es co lha do Se nhor Edu ar do Hen ri-
que de Mel lo Mot ta Loyo, para exer cer o
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Sras Se na do ras e os Srs. Se na do res já po dem
vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO, 08.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 64 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Edu ar do Hen ri que de

Mel lo Mot ta Loyo, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
sub me ter ao Ple ná rio os ou tros dois no mes in di ca dos
para ocu pa rem a di re to ria da Agên cia de De sen vol vi-
men to da Ama zô nia por so li ci ta ção dos Srs. Lí de res.

Item 10:

PARECER Nº 533, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 
533, de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, so bre a 
Men sa gem nº 91, de 2003 (nº 159/2003, na
ori gem), pela qual o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do o
nome do Se nhor Djal ma Be zer ra Mel lo, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia de De-
sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Sras Se na do ras e os Srs. Se na do res já po dem
vo tar.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, só para es cla re cer: qual é o nome que
está em vo ta ção? Por que su miu do pa i nel!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O nome é: 
Djal ma Be zer ra Mel lo, por que só apre ci a mos um
nome dos três sub me ti dos ao Se na do. Como o com -
pu ta dor já es ta va pro gra ma do e que ren do a Mesa
aten der às Li de ran ças...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Sr.
Pre si den te, o pos to está de sa bi li ta do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta mos
abrin do o pa i nel ago ra, por que a pro gra ma ção es ta va
com o nome an te ri or.

O in di ca do é o Sr. Djal ma Be zer ra Mel lo, da
Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia.

Se to dos os Se na do res já vo ta ram, vou pro ce-
der à apu ra ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)

16202 Qu ar ta-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2003    551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 51 Srs. Se na do res; e NÃO, 12

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 64 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Djal ma Be zer ra Mel lo,

será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PARECER Nº 534, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 534, de 2003, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Pa u-
lo Octá vio, so bre a Men sa gem nº 92, de
2003 (nº 160/2003, na ori gem), pela qual o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome da Se nho ra

Ge or gett Mot ta Ca val can te, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi-
men to da Ama zô nia – ADA.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Sras Se na do ras e os Srs. Se na do res já po dem
vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 53 Srs. Se na do res; e NÃO, 11.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
Apro va do o nome da Srª Ge or gett Mot ta Ca val-

can te, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PARECER Nº 535, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 535, de 2003, da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Del cí dio
Ama ral, so bre a Men sa gem nº 93, de 2003
(nº 163/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do o nome do Se nhor Luiz Alfre do
Sa lo mão para exer cer o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.
(Pa u sa.)

As Sras Se na do ras e os Srs. Se na do res já po dem
vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo sis te ma ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos os 
Srs. Se na do res já vo ta ram, vou pro ce der à apu ra ção.

Ne nhum Se na dor de i xou de vo tar?(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 23 Srs. Se na do res; e NÃO, 40.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 64 vo tos.
O Se na do não apro vou o nome do Sr. Luiz Alfre -

do Sa lo mão.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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 He rá cli to For -
tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 478, DE 2003

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia para o PRS
nº 19, de 2003, que “pror ro ga o pra zo para exer cí cio
de au to ri za ção con ce di da à Pe tro brás Trans por te
S.A. (TRANSPETRO) pela Re so lu ção nº 34, de 2001,
e re a jus ta va lo res re fe ri dos na que la Re so lu ção”.

Sala das Ses sões,  24 de ju nho de 2003. – Pa u-
lo Octá vio, Pre si den te em exer cí cio – Antô nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Ro ber-
to Sa tur ni no – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ro me ro Jucá – Val dir Ra upp – Cé sar Bor ges –
Efra im Mo ra es – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri-
nho – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
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 He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 479, DE 2003

Nós ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a PRS
nº 22, de 2003, ad vin do da Men sa gem nº 98, de 2003, 
que “pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
equi va len te a até US$46,000,000.00(qua ren ta e seis
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do de Per nam-
bu co e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e

De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men-
to par ci al do Pro gra ma de Infra-Estru tu ra em Áre as
de Ba i xa Ren da da re gião Me tro po li ta na do Re ci fe –
PROMETRÓPOLE”.

Sala das ses sões, 24 de ju nho de 2003. –  Se na-
dor Pa u lo Octá vio, Pre si den te em Exer cí cio  – Ga ri-
bal di Alves Fi lho, Re la tor  – Alo i zio Mer ca dan te  – 
Edu ar do Su plicy  –  Ro ber to Sa tur ni no  –  Anto nio
Car los Va la da res  –  Ge ral do Mes qui ta Jú ni or  – 
Mão San ta  –  Ro me ro Jucá  –  Val dir Ra upp  –  Cé -
sar Bor ges  –  Efra im Mo ra is  –  Jo nas Pi nhe i ro  – 
Ro dolp ho Tou ri nho  –  Edu ar do Aze re do  –  Alme i-
da Lima  –  Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da se -

gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos

à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o Par ti do da So ci-
al De mo cra cia Bra si le i ra, o PSDB, com ple ta ama nha
15 anos de fun da ção.

Hoje so mos Go ver no em oito gran des Esta dos e 
ad mi nis tra mos cer ca de 1.200 Pre fe i tu ras. Con ta mos
com uma Ban ca da de dez Se na do res e mais de ses -
sen ta De pu ta dos Fe de ra is, o que nos leva a as su mir
pa pel de pro ta go nis tas fun da men ta is, mes mo com-
pon do a Opo si ção no pla no na ci o nal.

Não es ta mos nem es ti ve mos imo bi li za dos. Ao
con trá rio, pro mo ve mos, na úl ti ma se ma na, a ma i or re -
u nião do par ti do des de a cam pa nha ele i to ral do ano
pas sa do: o pri me i ro en con tro de Pre fe i tos do PSDB.
Re a fir ma mos nes se even to a im por tân cia de nos sas li -
de ran ças mu ni ci pa is na con so li da ção da mar ca de
com pe tên cia ad mi nis tra ti va, so ci al e po lí ti ca do PSDB.
Afi nal, o par ti do nas ceu as su min do, no pró prio pro gra-
ma, a im por tân cia do mu ni ci pa lis mo e da des cen tra li-
za ção – quem não se lem bra das pre ga ções do sa u do-
so Go ver na dor Fran co Mon to ro nes se sen ti do?

Ten do como pri me i ro Pre si den te o ines que cí vel
Má rio Co vas, o PSDB nas ceu de co mis sões pro vi só ri-
as em ape nas sete Esta dos: São Pa u lo, Pa ra ná, San -
ta Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul, Mi nas Ge ra is, Dis tri to
Fe de ral, Ron dô nia, Per nam bu co e Pa ra í ba.
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Nos me ses que se se gui ram, gra ças aos es for-
ços des sas co mis sões, os tu ca nos se or ga ni za ram
nos Mu ni cí pi os em todo o País, con se guin do a ade -
são de mais de 17 mil ele i to res.

De po is de quin ze anos e dois man da tos pre si-
den ci a is per de mos as ele i ções, ape sar dos 33 mi-
lhões de vo tos re ce bi dos. Como bem dis se o Go ver-
na dor Cás sio Cu nha Lima on tem, na re u nião dos Go -
ver na do res do PSDB, “per de mos as ele i ções na ci o-
na is, mas não per de mos a co e rên cia”.

Ao lon go des ses quin ze anos, de sen vol ve mos
nos sa ca pa ci da de ad mi nis tra ti va e trans for ma mos o
ato de go ver nar em com pro mis so de me lho rar a qua li-
da de de vida dos bra si le i ros. Assim cri a mos nos sa
mar ca de go ver nar.

Não abri mos mão de nos sos va lo res, que sem -
pre es ti ve ram pre sen tes na atu a ção do par ti do: en ra i-
za men to da de mo cra cia, jus ti ça so ci al, res pe i to aos
di re i tos hu ma nos, pre ser va ção do meio am bi en te, éti-
ca no tra ta men to da co i sa pú bli ca e luta con tra as de -
si gual da des; ges tão so ci al co e ren te e con se qüen te,
res pon sa bi li da de fis cal e in te gra ção do País na or-
dem eco nô mi ca mun di al são prin cí pi os que per pas-
sam toda a ação do PSDB, seja no Exe cu ti vo, seja no
Le gis la ti vo.

O Encon tro de Pre fe i tos da se ma na pas sa da
tam bém teve como ob je ti vo de ba ter o pa pel de opo si-
ção ao Go ver no Fe de ral. Tro ca mos idéi as, aco lhe mos
su ges tões so bre a Re for ma Tri bu tá ria e da Pre vi dên-
cia So ci al, apon tan do ca mi nhos ne ces sá ri os para o
apri mo ra men to das pro pos tas em aná li se no Con-
gres so Na ci o nal.

Por co e rên cia e res pon sa bi li da de, o PSDB não
pode se co lo car con tra as re for mas, como de i xa ram
cla ro os go ver na do res tu ca nos na car ta de Cam pi na
Gran de. De ve mos sim, apon tar er ros e in con sis tên ci-
as, pro por emen das. Fa zer o que es ta mos fa zen do
des de o iní cio des ta le gis la tu ra: aper fe i ço ar as pro-
pos tas do Exe cu ti vo.

O Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra con ti-
nua uni do por uma his tó ria co mum e sob a ban de i ra
da de mo cra cia como va lor uni ver sal. Da de mo cra cia
como ter re no de luta pela su pe ra ção das de si gual da-
des e pela cons tru ção de uma so ci e da de igua li tá ria,
plu ra lis ta, so li dá ria que de ve rá ser o ob je ti vo pri mor di-
al do nos so País nes te novo sé cu lo. É a op ção ra di cal
pela de mo cra cia que nos for ne ce nor te e des ti no. Em
fun ção dela re cu sa mos tan to o po pu lis mo como o au -
to ri ta ris mo. Tan to o fun da men ta lis mo ne o li be ral,
como o na ci o nal-es ta tis mo atra sa do.

Acre di to na in te li gên cia, na com pe tên cia, na ca -
pa ci da de de tra ba lho, na con tem po ra ne i da de das
idéi as do meu par ti do, ca pa zes de in flu en ci ar de ci si-
va men te a agen da do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PSDB,
nes sa dé ca da e meia, con tri bu iu de for ma de ci si va
para ti rar o Bra sil da cri se e dar rumo ao País.

Con so li da mos a de mo cra cia.
Re for ma mos o Esta do bra si le i ro.
Mu da mos pro fun da men te a eco no mia.
Mo der ni za mos as prá ti cas po lí ti cas.
Cri a mos uma rede de pro te ção so ci al que le vou

ren da e dig ni da de a mi lhões de fa mí li as em to das as
ci da des.

Trou xe mos a pre o cu pa ção ge ren ci al para o pri -
me i ro pla no da agen da na ci o nal.

O PSDB no go ver no de vol veu ao Esta do, com o
sa ne a men to fi nan ce i ro e a ra ci o na li da de fis cal, a ca -
pa ci da de de pro mo ver de sen vol vi men to e jus ti ça so -
ci al.

A uni da de con fir ma da on tem no en con tro de
Go ver na do res é um pas so nes se ca mi nho, da mes ma
for ma que o en con tro de Pre fe i tos a que me re fe ri.

Se aqui re lem bro fa tos da his tó ria re cen te, eu o
faço para ba li zar nos so pre sen te e apon tar rumo ao
fu tu ro de se ja do.

Te mos prin cí pi os e pro je tos. Esta mos, sim, na
Opo si ção, mas, nes tes seis me ses, de mons tra mos
ine quí vo ca dis po si ção para o diá lo go e a ca pa ci da de
de con tri bu ir para o aper fe i ço a men to de pro je tos não
ape nas de in te res ses do Go ver no, e sim do País.

Aos que co bram do PSDB ou tras pos tu ras, lan -
ço um de sa fio: pes qui sem como o Go ver na dor Ge ral-
do Alckmin ob te ve em São Pa u lo a re du ção dos ín di-
ces de mor ta li da de in fan til.

Ana li sem, no Ce a rá, a for ma como o Go ver na-
dor Lú cio Alcân ta ra vem cri an do ín di ces e me tas so ci-
a is, pro je to que se com ple men ta com pro pos ta de mi -
nha au to ria no Se na do.

Em Go iás, ve ri fi quem os ca mi nhos tri lha dos
pelo Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo, para apro xi mar a
uni ver si da de das ne ces si da des da po pu la ção com o
Pro gra ma Bol sa Uni ver si tá ria.

Em Mi nas Ge ra is, acom pa nhem a re cons tru ção
da cre di bi li da de do Esta do e a re to ma da da ca pa ci da-
de de ar ti cu la ção po lí ti ca – no tá vel en tre os mi ne i ros
– le va da em fren te pelo Go ver na dor Aé cio.

Da mes ma for ma, nes ta Casa, as su mi mos a
mes ma pos tu ra pro po si ti va. Ado ta mos o diá lo go pru -
den te, para abrir ca mi nhos às ne go ci a ções que vi sam
be ne fi ci ar a so ci e da de e o País.
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Te mos, por tan to, uma his tó ria e uma atu a ção
co e ren tes a com par ti lhar com o povo bra si le i ro e mu i-
to do que nos or gu lhar da tra je tó ria do PSDB e de
seus mem bros.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Lú cia Vâ nia?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois,
não, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na do ra Lú cia Vâ nia, con gra tu lo-me com V. Exª pelo
dis cur so que faz. O PSDB é tudo isso que V. Exª dis se.
Dis so, não te mos dú vi da. É res pon sá vel por uma pá -
gi na da nos sa his tó ria po lí ti ca da qual te mos mu i to or -
gu lho. Digo isso ape sar de não per ten cer ao seu Par-
ti do; sou do PMDB. De se jo, nes te ins tan te em que V.
Exª pra ti ca men te en cer ra o seu dis cur so, pres tar uma 
ho me na gem a um gran de lí der do PSDB, que mi li tou
nos qua dros do PSDB, foi Go ver na dor e tam bém Se -
na dor – quan do o co nhe ci. Re fi ro-me a Má rio Co vas,
que de i xou um le ga do, um exem plo de luta, um exem -
plo de ho mem de idéi as vol ta das para um Bra sil novo.
Cre io que o PSDB deve, cada vez mais, vol tar-se para 
esse le ga do de i xa do por Má rio Co vas. Mu i to obri ga-
do.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – No bre
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, agra de ço-lhe o apar te,
que veio, sem dú vi da ne nhu ma, en ri que cer o meu
dis cur so, uma vez que V. Exª foi um ex ce len te Go ver-
na dor, pre o cu pa do com a área so ci al e tem sido aqui
um gran de de fen sor do Rio Gran de do Nor te. O nos so
pe sar, nes te mo men to, é não tê-lo nos qua dros do
nos so Par ti do, mas não per di a es pe ran ça: es pe ro
que em bre ve pos sa mos tê-lo co nos co.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
De mós te nes Tor res, res tam seis mi nu tos do tem po
re gi men tal da ses são. V. Exª se dis põe a usá-los?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sem dú vi da, Sr. Pre si den te. Se não for pos sí vel pro fe-
rir meu dis cur so nes se tem po, pe di rei a V. Exª a pror -
ro ga ção da ses são, na for ma re gi men tal, para con-
cluí-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa
irá de fe rir o seu pe di do por que V. Exª sem pre tem
uma pa la vra res pe i to sa por esta Casa.

Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – 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:

Bem-aven tu ra do aque le que che gou à ig no rân-
cia além da qual não pode con ti nu ar.

Umber to Eco.
Qu an do o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da 

Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, as su miu o co-
man do do Bra sil, pe diu pa ciên cia, as se gu rou ou sa dia
e ju rou hu mil da de. Avo cou o tes te mu nho de Deus e
se as se nho rou do tem po para ofe re cer à Na ção o
“País do Mi lê nio”.

Jus ti ça so ci al aos hu mi lha dos, ri gor pu ni ti vo às
imo ra li da des ge ra is, plu ra lis mo às mi no ri as, se gu ran-
ça em pre en de do ra a quem pre ci sa pro du zir e dig ni-
da de uni ver sal em for ma de ter ra, so be ra nia, pão,
cres ci men to sus ten tá vel e dis tri bu i ção de ren da. À
con ju ga ção do ver bo mu dar con sig nou uma das mais
for mi dá ve is men sa gens de es pe ran ça, como se a
His tó ria re ser vas se ao seu oti mis mo par ce las sa gra-
das da pre des ti na ção.

O Bra sil se en cheu de en tu si as mo para ou vir a
voz do co ra ção ope rá rio que se tor nou Pre si den te.
De po is soou en gra ça do o pri me i ro man da tá rio que-
brar pro to co los e sub ver ter as li tur gi as do car go. Em
se gui da, Lula de ci diu go ver nar o Bra sil em so le ni da-
des e, dos seus pro nun ci a men tos, pas sou-se a in fe rir
que ha via algo de non sen se no ar, a co me çar pela
quan ti da de. Um Pre si den te que fala três ve zes ao dia
foge ao ra zoá vel e cria sen sa ção de erro es sen ci al
em re la ção ao Go ver no, prin ci pal men te se se con si-
de rar que o de sem pe nho da eco no mia é pí fio, com
de sem pre go re cor de, de fla ção, ju ros exor bi tan tes,
cres ci men to ne ga ti vo e fu tu ro in cer to.

O PT fi nal men te go ver na o Bra sil e de via es tar
fe liz, no en tan to, vive cri se de iden ti da de. Os pró pri os
Mi nis tros e o vice-Pre si den te se en car re gam de dar
pu bli ci da de às an ti pa ti as pós-nup ci a is da co a li zão
que as su miu o po der. Mo vi do por in ten ções am bí-
guas, o Go ver no tem ver go nha de ad mi tir que não há
o que se fa zer além do “Bra sil do Pos sí vel” de Fer nan-
do Hen ri que Car do so, mas não apre sen ta al ter na ti va
de de sen vol vi men to. Em vez de em pres tar pa drões
éti cos aos cos tu mes po lí ti cos, pra ti ca o ta ca nho fa vo-
ri tis mo de on tem para com por a base de sus ten ta ção,
ao mes mo tem po em que ace na o ex pur go par ti dá rio
para ca lar a pró pria dis si dên cia e, prin ci pal men te, ad -
mi nis tra sob es pas mos e im pro vi sos.

O mes mo Lula que ga ran tiu não to car a obra
sob o “ar rou bo vo lun ta ris ta” está que i man do o seu ca -
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pi tal po lí ti co em um fa la tó rio es ta ba na do, às ve zes,
vul gar e de ex ces si vo ape lo à pes soa. Pa re ce que, à
fal ta de re sul ta dos pal pá ve is no con jun to do Go ver no,
o ser vi dor nú me ro um do País, como Sua Exce lên cia
pró prio se di plo mou, é en car re ga do de fa zer di a ri a-
men te o ga nha-pão po lí ti co de um es ta blish ment de -
li ran te. Pa tro no de um dis cur so mo no cór dio, que se vi-
cia o ób vio para es po sar a de se le gân cia, o Pre si den te
ima gi na sol ver os gra ves pro ble mas na ci o na is, lan-
çan do mão do lu gar-co mum.

Srªs e Srs. Se na do res, por obri ga ção ins ti tu ci o-
nal e de ver de ci da da nia, sou le i tor di le to dos pro nun-
ci a men tos do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te e
gos ta ria de as sen tar meus ar gu men tos no que o “Luiz 
Iná cio fa lou”. Ao cair do pano, vou de mons trar a esta
Casa que a sa be do ria po pu lar, da qual se vale o pri -
me i ro man da tá rio, tem sido pés si ma con se lhe i ra,
além de pro vo car inú me ros pre tex tos de mal-es tar.
Como mi nha pa la vra é bre ve, men ci o na rei dis cur sos
pon tu a is.

No dia 23 de ja ne i ro de 2003, na pos se do di re-
tor-ge ral bra si le i ro da Ita i pu Bi na ci o nal, en tu si as ma-
do com a gran de za da hi dre lé tri ca, Lula afir mou que a 
Amé ri ca do Sul “exi ge” que o Bra sil li de re o sub con ti-
nen te, por que um País que cons tru iu uma usi na da -
que le por te não pode ser con si de ra do do Ter ce i ro
Mun do. Lem brou que o seu man da to tem qua tro anos
e lan çou a pri me i ra de uma sé rie de fi lo so fa das de jo -
ga dor de fu te bol: “o bom téc ni co não é aque le que co -
me ça ga nhan do, é aque le que ter mi na ga nhan do,
por que o que vale é o fi nal do jogo”.

No dia se guin te, no III Fó rum So ci al Mun di al,
men ci o nou, em três opor tu ni da des, a du ra ção do seu
man da to e mos trou os pri me i ros si na is do mú nus se -
bas ti a nis ta que emu la as suas in ten ções po lí ti cas:
“Pos so co me ter al gum erro, mas (...) ja ma is ne ga rei
uma vír gu la dos ide a is que me fi ze ram che gar à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Pror ro go a ses são para que V.
Exª con clua o seu pro nun ci a men to e, tam bém, seja
aber to o li vro.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pa ter nal, ju rou que “ne nhu ma cri an ça irá dor mir sem
um pra to de co mi da e ne nhu ma cri an ça acor da rá sem 
café da ma nhã”, mu i to em bo ra o Pro gra ma Fome
Zero, na oca sião, pro du zis se a pri me i ra gran de pa tus-
ca da do seu go ver no no ser tão do Pi a uí.

Ca tor ze de fe ve re i ro de 2003. So le ni da de de as -
si na tu ra de pro je tos de co o pe ra ção en tre o Bra sil e a
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra e

Ali men ta ção. Na vida real, o Mi nis tro José Gra zi a no
so fria inú me ros des gas tes por não sa ber o que fa zer
com o Fome Zero, mas o Pre si den te Lula de cla rou-se
um so nha dor va i do so: “Pos si vel men te, o nos so pro je-
to de com ba te à fome não seja o mais per fe i to do
mun do, mas du vi do que no mun do te nha um mais
per fe i to que o nos so.”

Esta mos em fi nal de ju nho e a ini ci a ti va con ti nua
nas boas in ten ções. O Mi nis té rio da Se gu ran ça Ali -
men tar, con for me de mons trou o jor nal Cor re io Bra zi-
li en se do úl ti mo do min go, não con se gue de fi nir o
con ce i to de po bre para dis tri bu ir o be ne fí cio de
R$50,00.

Tal vez, se o Se nhor Pre si den te ti ves se sido
mais bem acon se lha do, não te ria re fle ti do de for ma
pre ci pi ta da so bre as va riá ve is eco nô mi cas de um
País como o Bra sil. Em ce ri mô nia na Con fe de ra ção
Na ci o nal do Co mér cio, em 24 de fe ve re i ro, o Pre si-
den te Lula ga ran tiu que re du zi ria os ju ros, e, em um
ges to mes siâ ni co, adu ziu: “O País vai cres cer por que
eu le van to, cada dia, mais oti mis ta com o Bra sil”.

No dia se guin te, em ou tro ato pú bli co, re for çou a 
tese da pre des ti na ção ao afir mar que o “go ver no pre -
ci sa olhar para o povo como se es ti ves se olhan do
para o seu pró prio fi lho”. Faço mi nhas as pa la vras do
Exmo. Sr. Vice-Pre si den te, José Alen car, para quem
“o Bra sil está se es va in do com os ju ros”.

No dia 10 de mar ço, o or ça men to já es ta va há
um mês con tin gen ci a do, com cor te de R$14 bi lhões,
me di da mo ti va da por um erro pri má rio da equi pe eco -
nô mi ca, que se es que ce ra de cor ri gir as des pe sas
pro je ta das e, por esta ra zão, ti ve ram de mu ti lar os in -
ves ti men tos, in clu si ve na área so ci al tão cara ao Go -
ver no do PT. Mas, na voz do Pre si den te da Re pú bli ca,
um Bra sil sur re al foi as sim des cri to du ran te so le ni da-
de na fá bri ca da Mer ce des Benz: “Se co me te o equí -
vo co e o erro de se fi car dis cu tin do que cus ta mu i to fa -
zer re for ma agrá ria”.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na dor
De mós te nes Tor res, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na dor
De mós te nes Tor res, es tou ou vin do aten ta men te o
pro nun ci a men to de V. Exª. Em de ter mi na do mo men-
to, ci tou a as si na tu ra de im por tan te con vê nio fe i to no
Esta do do Pi a uí. Todo o Bra sil sabe que Gu a ri ba foi
es co lhi da como ci da de sím bo lo des se pro gra ma. No
fim de se ma na pas sa do, es ti ve na re gião e per ce bi
que a frus tra ção dos tra ba lha do res é enor me. Para
cor ro bo rar com o que V. Exª diz, tra go a in for ma ção de 
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que, no Go ver no pas sa do, o Mu ni cí pio de Gu a ri bas
re ce beu R$50 mil des ses pro gra mas de aju da so ci al.
Ago ra, com toda a di vul ga ção que teve o Pro gra ma
Fome Zero, o va lor foi re du zi do para R$25 mil. Não
que ro pre ju di car o Pre si den te Lula nem des me re cer
sua in ten ção, mas ad ver tir, aler tar, cha mar a aten ção
da equi pe de Go ver no para a bu ro cra cia que está to -
man do con ta de suas ações, des vi an do a boa in ten-
ção do Se nhor Pre si den te e não per mi tin do que o pro -
gra ma al can ce, pelo me nos, par te do su ces so que
Sua Exce lên cia ima gi nou que te ria. Faço esse re gis-
tro para que a Na ção tome co nhe ci men to de que Gu -
a ri ba de po si tou gran de es pe ran ça no Pro gra ma
Fome Zero e foi pre ju di ca da. Pes so as de fora ten ta-
ram se mu dar para a ci da de na es pe ran ça de es tar di -
an te de um novo oá sis, um novo pa ra í so, mas a re a li-
da de, até o mo men to, é frus tran te. Espe ro que o Go -
ver no Fe de ral exa mi ne a ques tão e cor ri ja en quan to é 
tem po. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Ro meu Tuma) –
Se na dor De mós te nes Tor res, so li ci to a V. Exª que não 
con ce da mais apar tes, pois o tem po des ti na do ao seu 
pro nun ci a men to deve ter mi nar em cin co mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, pre ten do ape nas ter mi nar meu pro-
nun ci a men to.

Se na dor He rá cli to For tes, agra de ço a opor tu na in -
ter ven ção de V.Exª. Como no ti cia o jor nal Cor re io Bra -
zi li en se, o Go ver no pe tis ta ain da não con se guiu de fi nir
o que seja “po bre”. Então, o di nhe i ro está pa ra do, mais
de R$200 mi lhões, à es pe ra da de fi ni ção da con ce i tu a-
ção para que co me cem a dis tri bu ir os R$50. É isto que
cla mo: que haja agi li za ção, de ter mi na ção do Go ver no.
Que o Go ver no efe ti va men te co me ce a go ver nar.

O Go ver no Lula ain da não con se guiu as sen tar
um só tra ba lha dor sem ter ra. No Pon tal do Pa ra na pa-
ne ma, o Sr. José Ra i nha pre ten de, até o fi nal de ju lho,
con so li dar uma nova Ca nu dos com 20 mil pes so as,
para for jar si tu a ção im pon de rá vel, e nun ca hou ve tan -
tas in va sões po lí ti cas de ter ras pro du ti vas nes te País.

Em ou tro mo men to, sem apon tar al ter na ti va al gu-
ma, con for tou o País com men sa gem de in fa li bi li da de:
“Qu e ro que vo cês de i tem todo dia com a cons ciên cia
tran qüi la, que este ami go de vo cês, este com pa nhe i ro,
nun ca de i xa rá de ser com pa nhe i ro de vo cês”.

No dia se guin te, o Pre si den te Lula pro fe riu dois
pro nun ci a men tos que es pe lham a in de li ca de za a que
me re fe ri aci ma: no lan ça men to do Pla no Na ci o nal de
Erra di ca ção do Tra ba lho Escra vo, afir mou que ta ma-
nho não era do cu men to ao co men tar a es ta tu ra da
Dou to ra Ruth Vi le la. Já em en con tro com Pre fe i tos, o

Pre si den te da Re pú bli ca, ao co men tar a im por tân cia
dos Mu ni cí pi os no am bi en te ins ti tu ci o nal do País, ar -
gu men tou que é nas ci da des que pode “en con trar um
Ve re a dor no bo te co da es qui na to man do uma e dan -
do ou tra para o san to”.

Va mos ao dia 24 de mar ço, data em que o Pre si-
den te Lula des co briu que a re tó ri ca tem o po der má gi-
co de con ver ter ma ze las com ple xas em ação de gra -
ças, ati tu de que di ver ge na for ma, mas que co a du na
com os tem pos em que este País era trans for ma do
por de cre to. Na ce ri mô nia de co me mo ra ção dos 50
anos da Volk swa gen do Bra sil, a Na ção es ta va pro-
fun da men te cons tran gi da com o as sas si na to do
Juiz-Cor re ge dor do Espí ri to San to, Ale xan dre Mar-
tins, e o Pre si den te Lula, em ato de de ma go gia cu mu-
la da com bra va ta, anun ci ou que iria “ga nhar a guer ra
con tra o cri me or ga ni za do por que a gran de ma i o ria
do povo bra si le i ro vive do seu suor”. Na úl ti ma se gun-
da-fe i ra, o pró prio Pre si den te do PT, José Ge no í no,
re co nhe ceu que o Go ver no Lula fala de ma is para
pou ca ação quan do o as sun to é se gu ran ça pú bli ca.
As ra zões do ex-De pu ta do são pa ro qui a nas. Nes ses
cin co me ses, fur ta ram o car ro do Mi nis tro da Jus ti ça,
o pró prio Ge no í no es ca pou de um “se qües tro re lâm-
pa go” por que foi bus car uma es co va de ca be lo e, ago -
ra, ocor reu o la men tá vel la tro cí nio con tra o se gu ran ça
do fi lho do Pre si den te da Re pú bli ca.

Ora, tra ta-se de mais uma ba na li da de, uma vez
que os mem bros des ta Casa, es pe ci al men te os in te-
gran tes da Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do
Se na do, es tão de sen vol ven do um es for ço ex tra or di-
ná rio de pro po si ção de um novo es ta tu to ju rí di co para
o en du re ci men to com o cri me or ga ni za do e o nar co-
trá fi co, e a ma i or opo si ção en con tra da si tua-se jus ta-
men te no Mi nis té rio da Jus ti ça, e sua op ção pre fe ren-
ci al pe los di re i tos hu ma nos dos ban di dos.

Des de o dia em que o Pre si den te da Re pú bli ca re -
sol veu o pro ble ma da cri mi na li da de no gri to, su ces si vas
pro vi dên ci as pas sa ram a ter am pa ro gu tu ral. Em 08 de
abril, du ran te o lan ça men to do Pro gra ma de Re gu la ri-
za ção das Fa ve las, em São Pa u lo, o Pre si den te Lula va -
ti ci nou: “Se a gen te não pode fa zer tudo, te mos de cu i-
dar de quem está pior, ou seja, va mos aca bar com as
pa la fi tas des te País”. Na sede da Con fe de ra ção Na ci o-
nal da Indús tria de ci diu al fa be ti zar vin te mi lhões de jo-
vens e adul tos. Uma re vo lu ção, de acor do com o pri me i-
ro-man da tá rio. Ora, em cin co me ses o Go ver no Lula
ain da não mo vi men tou um cen ta vo dos du zen tos e se -
ten ta e três mi lhões de Re a is pre vis tos no or ça men to
para a er ra di ca ção do anal fa be tis mo.

Que tal a sua pro je ção de que, em qua tro anos, o
Bra sil vai re ce ber mais tu ris tas que a Fran ça e a Espa -
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nha? Ou o Mi nis té rio da Edu ca ção for mar 10 mil dou to-
res nas Re giões Nor te e Nor des te? Nos im pro vi sos pre -
si den ci a is, co lhi ex pres sões que be i ram ao pas mo por
nada sig ni fi car, em bo ra as con si de re ex tre ma men te
pre ju di ci a is, uma vez que dão azo a in ter pre ta ções dis -
tor ci das, um ci po al de em pu lha ções que só a his to ri o-
gra fia será ca paz de de ci frar. Obser vem que pé ro las da
ob vi e da de e da in dis cri ção: “Na vida de um ser hu ma no
acon te cem mu i tas co i sas que nor mal men te ele não
pre vê que vai acon te cer.” Ou “A dura re a li da de é que to -
dos te mos um pou co de lou co den tro de nós.”

Ain da vou tra tar da ma té ria com o de vi do res pe i-
to que me re ce o povo do Bra sil, mas gos ta ria de men -
ci o nar que há algo de dis si mu la do nos pro pó si tos do
Go ver no Lula, quan do o pri me i ro-man da tá rio afir mou
que “as re for mas não po dem ser fe i tas sem sig ni fi car
mu dan ças.” Em re la ção ao pro je to pro pos to de al te ra-
ção do sis te ma tri bu tá rio, faço mi nhas as pre o cu pa-
ções do Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as do
Esta do de São Pa u lo, Cel so La fer Piva, para quem “o
sis te ma tri bu tá rio vai con ti nu ar sen do o fre io e não o
mo tor da eco no mia.” E, em nome do Esta do de Go iás,
ga ran to que não em pres ta rei o meu man da to para re -
fe ren dar um ar re me do da Re for ma Tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, este País não pode
mais ser go ver na do dos pa lan ques e par la tó ri os nem
re gi do por men sa gens apa ren te men te fi lo só fi cas, mas
per ti nen tes a in for ma ções de ri va das do ou vir di zer, sem 
las tro no mun do real, des pi ci en das de fun da men to teó -
ri co, e te me rá ri as, à me di da em que aten dem à éti ca do
Cha cri nha: não ex pli cam co i sa al gu ma e con fun dem
bas tan te, o que é im pró prio a um go ver nan te que ge-
ren cia a gran de za e a di ver si da de do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, in clu si ve pela to -
le rân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em ses -
são an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº 463, de
2003, do Se na dor De mós te nes Tor res, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a ma ni fes ta ção da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a prer ro-
ga ti va de re ti ra da de as si na tu ra an tes da pu bli ca ção
da pro i bi ção e so bre o pra zo já es go ta do de re cur sos
que não te nham sido pu bli ca dos. Avul sos do re que ri-
men to en con tram-se à dis po si ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res nas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Re que ri men to nº 463, de 2003, vai ao exa me

da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 Mão San ta.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 480, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e nos do art. 216 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, re que i ro se jam so li ci ta das ao Exmº. Sr. Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal, Dr. Ciro Go mes, in for ma ções
res pe i tan tes ao teor que se se gue:

1) que se jam de cli na das qua is as pro vi dên ci as
que es tão sen do to ma das, no âm bi to da que le mi nis-
té rio, quan to à ins ti tu i ção de Gru po de Tra ba lho Inter -
mi nis te ri al, para exa mi nar o pro ces so que, con co mi-
tan te men te, ex tin guiu a Su pe rin ten dên cia do De sen-
vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM e cri ou a agên cia
de De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA;

2) no caso de es ta rem, efe ti va men te, sen do to -
ma das as pro vi dên ci as de que tra ta o item an te ri or,
apon tar se está pre sen te e as sen te o in ten to go ver na-
men tal de que – con for me ocor reu no caso de pro po-
si ções de me di das para re cri a ção da Su de ne – pro-
pos tas se jam apre sen ta das por um Gru po de Tra ba-
lho Inter mi nis te ri al quan to à re cri a ção da Su pe rin ten-
dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM.

Se nhor Pre si den te,
Jus ti fi ca-se o pre sen te re que ri men to de Infor-

ma ções, ten do em vis ta que o de cre to de 11 de fe ve-
re i ro de 2003, ins ti tu iu Gru po de Tra ba lho com o es co-
po de pro por, de for ma con clu si va, me di das para a re -
cri a ção da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Nor des te – SUDENE, a par o de exa mi nar o pro ces so
an te ri or que a ex tin gui ra e, a um só tem po, cri a ra a
Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE.

Assim, faz-se cla ra a in fe rên cia de que tra ta-
men to iso nô mi co deve ser dado à re gião Nor te, no
que se re fe re à re cri a ção da Su dam – fato, aliás já am -
pla men te dis cu ti do e ad mi ti do na es fe ra go ver na men-
tal com pe ten te – de ven do-se ins ti tu ir, por tan to, atra-
vés das ca bí ve is me di das ju rí di co-le ga is, si mi lar Gru -
po de Tra ba lho Inter mi nis te ri al, com pro pó si to – se-
me lhan te àque le – de exa mi nar o pro ces so que a ex -
tin guiu e cri ou a ADA e, pre pon de ran te men te, com o
de apon tar me di das de re cri a ção da que la Su pe rin-
ten dên cia, cujo ar ri mo ao Nor te do País se fez no to ri-
a men te su pe ri or aos óbi ces que dela pos sam, even -
tu al men te, ter de flu í do.

Como até o mo men to não há in di ca ti vos quer
ofi ci a is de cri a ção do gru po de tra ba lho ob je to des te
re que ri men to, en ten de mos que, nes se sen ti do, de-
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vem ser pres ta dos es cla re ci men tos ao Se na do Fe de-
ral, con sen tâ ne os que são com as prer ro ga ti vas
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is, sob a égi de das qua is
se er gue a Câ ma ra Alta.

Ante o ex pos to, aguar da mos de fe ri men to ao
que se re quer.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Du ci o mar Cos ta.

(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que-
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos re gi men ta is.

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 Mão San ta.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 481, DE 2003

Re quer voto de apla u so à jor na lis ta
Cris ti a ne de Cás sia, de O Glo bo, pela pu -
bli ca ção de re por ta gem so bre o pro ble-
ma das dro gas.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos Ana is do Se na do, voto de apla u so ao jor nal
O Glo bo e, em es pe ci al à jor na lis ta Cris ti a ne de Cás -
sia, pela pu bli ca ção, na edi ção de 22-6-03, de re por-
ta gem al ta men te cons tru ti va, en fo can do o pro ble ma
das dro gas e sua dis se mi na ção no País.

Jus ti fi ca ção

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi-
cam-se ante o qua dro que hoje se faz pre sen te em
todo o País, ame a çan do prin ci pal men te a ju ven tu de.
Nes se ce ná rio, são mo ti vos para jú bi lo as ações
cons tru ti vas le va das a efe i to com o in tu i to de es cla re-
cer a po pu la ção e es ti mu lar a prá ti ca do com ba te ao
trá fi co de en tor pe cen tes. Nes se sen ti do se in se re a
re por ta gem que O Glo bo edi tou no úl ti mo do min go,
dia 22-6-03, sob o tí tu lo “Cam pa nha anti-dro gas já
cons ci en ti za usuá ri os”, aqui re fe ri da. A re por ta gem é
de au to ria da jor na lis ta Cris ti a ne de Cás sia.

Sala das Ses sões, 24 de ju nho de 2003. – 

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.
Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá, Edu ar do
Aze re do, Ante ro Paes de Bar ros, Ro meu Tuma, Ael -
ton Fre i tas e a Se na do ra Lú cia Vâ nia 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.
Embrapa Enfrenta O Descaso
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr.Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o que está acon te cen do com a EMBRAPA
che ga a ser ina cre di tá vel. De re pen te, a vi to ri o sa em-
pre sa, res pon sá vel por boa par te do êxi to da agro pe-
cuá ria bra si le i ra, fi cou à de ri va, a ver na vi os.

Até o ano pas sa do tudo trans cor ria bem e, de
re pen te, tudo de sa bou pela in sen si bi li da de do atu al
Go ver no, ao re le gar a EMBRAPA a pla no se cun dá rio,
in clu si ve com o con tin gen ci a men to de seus re cur sos
or ça men tá ri os.

Não pa re ce jus to o tra ta men to, me lhor di ria, o
des ca so do Go ver no para com a EMBRAPA. Seus téc -
ni cos e ser vi do res não se con for mam com a in sen si bi li-
da de go ver na men tal que pre si de o diá lo go com suas li -
de ran ças no mo men to em que ple i te i am a res ta u ra ção
dos be ne fí ci os a que fa zi am jus e a um re a jus te sa la ri al.
Tam bém eu não con cor do com ta ma nha de sa ten ção.

Esti ve em Ma na us, nes se fi nal de se ma na, e,
em con ta to com o pes so al da EMBRAPA, pude sen tir
de per to o es for ço que seus téc ni cos re a li zam para
mos trar suas ati vi da des em fa vor do mais im por tan te
seg men to da eco no mia na ci o nal.

Por isso, por co nhe cer de per to o pro ble ma que
a em pre sa en fren ta nes te mo men to, lan ço um ape lo à 
sen si bi li da de do Go ver no, não ape nas para o res ga te
dos di re i tos dos ser vi do res, mas tam bém, e com ur -
gên cia, que seja tra ta da com em pe nho a ques tão das
ver bas para pes qui sas agro pe cuá ri as, ame a ça das de 
pa ra li sa ção.

Se ria uma pena, mais do que isso, um gran de
pre ju í zo para o Bra sil, caso per sis ta a in sen si bi li da de
do Pre si den te Lula, a quem, des ta tri bu na, con vi da-
mos a vol tar o olhar para um se tor fun da men tal ao de -
sen vol vi men to da agri cul tu ra e da pe cuá ria do País.

Afi nal, Pre si den te Lula, a agri cul tu ra e a pe cuá-
ria têm sido os gran des ba lu ar tes das ex por ta ções
bra si le i ras.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
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Se na do res, en tre as mais im por tan tes ati vi da des na
área de Sa ú de Pú bli ca, des ta cam-se as ações vol ta-
das para o con tro le da in fec ção pelo HIV, da Sín dro-
me da Imu no de fi ciên cia Adqui ri da (Aids) e das ou tras
do en ças se xu al men te trans mis sí ve is.

O di re i to à sa ú de, as se gu ra do pela Cons ti tu i ção,
so men te se cor po ri fi ca na me di da em que se in se re
num con jun to mais am plo dos di re i tos hu ma nos, como
o com ba te à po bre za, à dis cri mi na ção so ci al e à vi o lên-
cia, ga ran tin do a dig ni da de de to das as pes so as.

É obri ga ção do Po der Pú bli co com pro me ter-se
com a pro mo ção in te gral da sa ú de, a par tir de me di-
das pre ven ti vas, do tra ta men to e da pro mo ção so ci al,
para ga ran tir ma i or in te gra ção so ci al e com ba ter a
mar gi na li za ção das pes so as, re du zin do da nos po ten-
ci a is e efe ti vos à sa ú de pú bli ca.

Há uma pre o cu pa ção mun di al, li de ra da pela
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, no sen ti do de ado tar
um me lhor con tro le de epi de mi as vi ró ti cas e das cha -
ma das no vas do en ças. O re cen te pro ble ma com a
cha ma da pne u mo nia asiá ti ca (SARS) com pro va a ne -
ces si da de de mais pes qui sa, de ma i or con tro le, de
um me lhor mo ni to ra men to e de co o pe ra ção in ter na ci-
o nal nes se cam po da sa ú de pú bli ca.

Com o sur gi men to da SARS, as au to ri da des sa -
ni tá ri as do mun do in te i ro se vi ram di an te de um pro -
ble ma de sa ú de pú bli ca ex tre ma men te com ple xo, pe -
ri go so, em ní vel mun di al, sem uma res pos ta ade qua-
da para en fren tar essa cri se.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as au to ri da-
des da área de Sa ú de do Go ver no Bra si le i ro es tão
aten tas para a ne ces si da de de en fren tar es sas no vas
do en ças, prin ci pal men te em re la ção à epi de mia de Aids.

Ve mos o for ta le ci men to de ins ti tu i ções pú bli cas
e pri va das en vol vi das nes sa ta re fa, as sim como a
par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil e de ins ti tu i ções
não-go ver na men ta is, tan to na for mu la ção como na
exe cu ção de po lí ti cas de sa ú de pú bli ca.

O su ces so des sa es tra té gia pode ser ve ri fi ca do
pela es ta bi li za ção da in ci dên cia e pela re du ção da mor -
ta li da de por Aids no Bra sil, a par tir de 1998, com pro van-
do a efi cá cia das ações pre ven ti vas ado ta das e da uni -
ver sa li za ção do aces so à te ra pia anti-re tro vi ral.

Tra ta-se de um tra ba lho di fí cil, que re quer per se-
ve ran ça. Essa luta deve ser per ma nen te, pois a epi -
de mia de Aids mu dou seu per fil ini ci al e hoje atin ge jo -
vens, mu lhe res, cri an ças, ido sos, po bres e mo ra do-
res de pe que nas ci da des, ou seja, hou ve um pro ces-
so de fe mi ni li za ção, ju ve ni li za ção, pa u pe ri za ção e in -
te ri o ri za ção da epi de mia.

É gran de o ris co de con tá gio en tre jo vens, pois a 
fa i xa etá ria com ma i or in ci dên cia é a de pes so as en -
tre 20 e 29 anos de ida de, o que de mons tra a ne ces si-
da de de um cu i da do re do bra do das au to ri da des para
pre ser var o fu tu ro da nos sa ju ven tu de, que é, em úl ti-
ma aná li se, o fu tu ro do Bra sil.

Sa be mos que o Pro gra ma de Aids da Orga ni za-
ção das Na ções Uni das (ONUSIDA) con si de rou o
pro gra ma bra si le i ro de con tro le da Aids um dos me lho-
res do mun do.

O apo io do Ban co Mun di al, que tem par ti ci pa do
com re cur sos fi nan ce i ros para o de sen vol vi men to do
pro gra ma, é mu i to im por tan te para a ins ti tu ci o na li za-
ção e a sus ten ta bi li da de das ações, pois con fe re res -
pe i ta bi li da de in ter na ci o nal ao pro gra ma, de mons tran-
do o acer to das po lí ti cas e es tra té gi as de com ba te à
epi de mia de Aids, ado ta das no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa-
mos es tar aten tos, vi gi lan tes e aler tas, para en fren tar
não ape nas a epi de mia de Aids, mas, igual men te, to -
das es sas cha ma das no vas do en ças, como tem re co-
men da do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Qu e ro, nes te mo men to, fa zer um re gis tro es pe-
ci al para uma im por tan te ati vi da de de sen vol vi da pe -
las au to ri da des do Mi nis té rio da Sa ú de: tra ta-se da
Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca, que cons ta de ações es-
sen ci a is para a con fi gu ra ção e o mo ni to ra men to do
qua dro epi de mi o ló gi co.

O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS, uma 
pu bli ca ção do Mi nis té rio da Sa ú de es pe cí fi ca para
essa do en ça, re pre sen ta um im por tan te ins tru men to
para o pla ne ja men to de po lí ti cas pú bli cas de sa ú de,
para a ad mi nis tra ção das ações e sua ava li a ção e
even tu a is cor re ções de rumo.

Nes te caso es pe cí fi co, a no ti fi ca ção de ca sos e
óbi tos de Aids, num pro gra ma in te gra do de in for ma ções
com as se cre ta ri as de sa ú de dos Esta dos, per mi te a
pro du ção tri mes tral do Bo le tim Epi de mi o ló gi co da
AIDS, uma im por tan te fer ra men ta para ges to res, aca-
dê mi cos e for mu la do res de po lí ti cas na área de sa ú de.

O úl ti mo Bo le tim Epi de mi o ló gi co da AIDS di vul ga-
do pelo Mi nis té rio da Sa ú de mos tra que fo ram no ti fi ca-
dos 257.780 ca sos da do en ça, de 1980 até de zem bro de 
2002. O que pre o cu pa, po rém, é que, em re la ção aos da -
dos até mar ço de 2002, con for me o bo le tim an te ri or, hou -
ve um au men to de 8,5% nos nú me ros da do en ça.

O que tem sido fe i to até ago ra, ape sar de co lo-
car o Bra sil numa po si ção de des ta que no com ba te
ao fla ge lo da Aids, ain da é in su fi ci en te. Esta mos di an-
te de um de sa fio em que o pre ço de uma ação ou de
uma omis são pode ser uma ques tão de vida ou mor te.
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É um caso em que mu i to não é su fi ci en te; te mos de
fa zer é o má xi mo ao nos so al can ce.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para
um bre ve co men tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia,
com base no ar ti go ane xo in ti tu la do “Arre ca da ção
bur ra e su i ci da”, pu bli ca do no jor nal Cor re io Bra zi li-
en se, de 16 de ju nho do cor ren te ano. 

A ma té ria é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a sua in ser ção nos Ana is do Se na do é opor-
tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o Go ver no Lula so -
bre a ne ces si da de de a re for ma tri bu tá ria abran ger mu -
dan ças no sis te ma de ar re ca da ção bra si le i ro .

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
ain da co men tar a pri me i ra pá gi na do jor nal Esta do
de Mi nas, edi ção de 13 de ju nho do cor ren te.

Das cin co ma té ri as des ta ca das na pri me i ra pá gi-
na, três se re fe rem ao de sem pe nho do Go ver no Lula.
Ao con si de rar a ma té ria de ex tre ma atu a li da de, en ten do
que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu na.

As ma té ri as, que pas so a ler, para que fi quem
in te gran do este pro nun ci a men to, são as se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO
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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta Tri bu na na tar de de 
hoje para co men tar a ma té ria in ti tu la da “Ao vos so re i-
no nada”, de au to ria da co lu nis ta Dora Kra mer, pu bli-
ca da no Jor nal do Bra sil, edi ção de 15 de ju nho do
cor ren te, res sal tan do que ain da há tem po para o Go -
ver no aban do nar a sua pos tu ra au to ri tá ria.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra o des con ten ta men to dos De pu ta-
dos Fe de ra is do PT com re la ção à di fi cul da de de in -

ter lo cu ção en tre o Go ver no e a Ban ca da do par ti do
no Con gres so.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apa nha-
men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, os an ti gos re pe ti am a fra se dita pelo ge ne ral
ro ma no Pom peu aos ma ri nhe i ros ate mo ri za dos di an-
te da imi nen te ba ta lha na val, qua se cem anos an tes
da Era Cris tã: “Na vi ga re ne ces se; vi ve re non est
ne ces se".

Tais pa la vras atra ves sa ram épo cas, trans for ma-
ram-se em lema uni ver sal e aca ba ram no cer ne das
ex plo ra ções ma rí ti mas por tu gue sas, das qua is so-
mos fi lhos di le tos.

Sim, por que nos sa exis tên cia como bra si le i ros é 
pro du to da idéia de que “Na ve gar é pre ci so; vi ver
não é pre ci so!” Idéia fixa, can ta da e de can ta da no
mun do an ti go, es pe ci al men te nos fa dos la men to sos
com que a mãe por tu gue sa ex ter na va a sa u da de e
en cur ta va a dis tân cia do fi lho fe i to ao mar. Gra ças a
esse des pren di men to an ces tral, sur gi mos como país
de além-mar, uma Na ção gran de e po de ro sa cuja
vida, até por ca rac te rís ti cas his tó ri cas e si tu a ção ge o-
grá fi ca, está um bi li cal men te li ga da ao oce a no e con -
di ci o na da às prá ti cas de ter mi na das por essa re la ção.

Nada mais jus to, as sim, que o Bra sil te nha re -
ser va do uma data para re ve ren ci ar anu al men te a sua
Ma ri nha, her de i ra dos des te mi dos na ve gan tes de ou -
tro ra, quan do atra ves sar os ma res sig ni fi ca va pra ti car
algo tão te me rá rio e mais di fí cil ain da do que con quis-
tar o es pa ço ex tra ter res tre em nos sos dias. Um tem po
que jus ti fi ca ou tra fra se fa mo sa: “Os que vão ao mar
por pra zer, iri am ao in fer no por di ver são.”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a es co lha
na ci o nal por uma data co me mo ra ti va re ca iu so bre o
11 de ju nho, res sal ta da na His tó ria pelo he rói co fe i to
de nos sos ma ru jos em 1865, quan do, na Ba ta lha do
Ri a chu e lo, a es qua dra bra si le i ra sob o co man do de
Fran cis co Ma nu el Bar ro so da Sil va, fu tu ro ba rão do
Ama zo nas, ani qui lou a pa ra gua ia, co man da da por
Pe dro Iná cio Meza.

O Co man dan te-em-Che fe da Esqua dra bra si le i-
ra em ope ra ções de guer ra, Vice-Almi ran te Mar ques
Lis boa, Vis con de de Ta man da ré, ha via des ta ca do
duas di vi sões na va is, com pos tas pela Fra ga ta Ama-
zo nas e pe los va po res Ara gua ri, Be be ri be, Bel mon te,
Igua te mi, Ipi ran ga, Je qui ti nho nha, Me a rim e Par na í-
ba, para, sob o co man do do Che fe-de-Di vi são Bar ro-
so, par ti ci pa rem da re to ma da de Cor ri en tes, à mar -
gem es quer da do Rio Pa ra ná. Con clu í da a re to ma da,
os na vi os fun de a ram al gu mas mi lhas rio aba i xo. Aí fo -
ram ata ca dos, mas tri un fa ram.

O su ces so bra si le i ro no Ri a chu e lo re pre sen tou
fe i to de ci si vo para os ru mos da guer ra con tra as for -

ças de Fran cis co So la no Lo pez por que im pe diu a in -
va são pa ra gua ia da pro vín cia ar gen ti na de Entre Rios 
e cor tou a mar cha do até en tão tri un fan te do ini mi go.
Foi o mar co da trans for ma ção de nos sas ações de-
fen si vas em ofen si vas e do me tó di co des man te la-
men to da má qui na bé li ca pa ra gua ia até o fi nal.

Ain da na que les dias, nos sas tro pas ter res tres
re pe li ram as fi le i ras co man da das pelo te nen te-co ro-
nel Anto nio de la Cruz Esti gar ri bia, que ha vi am atra -
ves sa do o rio Uru guai e, en tre ju nho e agos to, ocu pa-
do as po vo a ções de São Bor ja, Ita qui e Uru gua i a na.
Ou tra co lu na, que, sob as or dens do ma jor Pe dro Du -
ar te, pre ten dia che gar ao Uru guai, foi de ti da por Flo -
res, em 17 de agos to, na ba ta lha de Ja taí.

No Ri a chu e lo, o di ta dor, que ata ca ra o Bra sil à
sor rel fa para dar iní cio à guer ra, ten ta ra um gol pe de
for ça con tra nos sa es qua dra do Rio Pa ra ná. Seus na -
vi os des ce ram até as pro xi mi da des don de se en con-
tra va fun de a da a es qua dra bra si le i ra. Na no i te an te ri-
or, em ter ra, for ças pa ra gua i as ha vi am ins ta la do ba te-
ri as nas bar ran cas para apo i ar suas be lo na ves. Estas, 
des cen do o rio, ul tra pas sa ram nos sa es qua dra qua se
sem hos ti li da des e, ao che gar jun to às ba te ri as ca mu-
fla das, rom pe ram fogo e ten ta ram im pe lir nos sos na -
vi os rio aci ma.

Os pa ra gua i os dis pu nham tam bém de for mi dá ve-
is ba te ri as flu tu an tes, oito va po res, nu me ro sas cha la-
nas e gran des ca no as de guer ra. O ata que de sur pre sa
ca u sou con fu são en tre nos sos ma ru jos, prin ci pal men te
pela gri ta ria e atos de apa ren te in sa ni da de en tre os ata -
can tes. A ba ta lha du rou dez ho ras san gren tas.Ao fi nal,
Bar ro so ma no brou ra pi da men te para abal ro ar e pôr a
pi que três em bar ca ções ini mi gas com seu na vio, o
Ama zo nas. Assim, as se gu rou a vi tó ria.

A his tó ria na val re gis trou o mo men to épi co e
uma das inú me ras obras es cri tas so bre o em ba te do
Ri a chu e lo diz tex tu al men te:

“Des de esse mo men to, um ar dor aqui le a no in -
fla ma o pe i to do ve lho guer re i ro. Seus olhos dar de jam
re lâm pa gos atra vés da nu vem de sua lon ga bar ba
bran ca agi ta da pelo ven to; a lan ça que só ele pode
ma ne jar, como o he rói de Ho me ro, é a proa do Ama -
zo nas, e Gus ta vi nho é o seu Au to me don te. Uma vez
en vol vi do na pe le ja, ele re nun cia ao man do à dis tân-
cia, além das bor das do Ama zo nas; nem um novo si -
nal da ca pi tâ nia: Que Cada Um Cumpra Seu Dever;
ele co man da pelo seu exem plo, pela pre sen ça do seu
vul to no pas sa di ço do na vio; ele sen te que a uni da de
tá ti ca que obe de ce à sua voz ime di a ta bas ta para ex -
ter mi nar toda a es qua dra ini mi ga...”
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Re al men te, não há como fa lar do Ri a chu e lo
sem enal te cer a fi gu ra de Bar ro so.

Nas ci do a 23 de se tem bro de 1804, em Lis boa,
Fran cis co Ma nu el Bar ro so da Sil va fa le ceu em Mon te-
vi déu, Uru guai, dia 8 de agos to de 1882. Veio para o
Bra sil aos 5 anos de ida de. For mou-se pela Aca de mia
da Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro em 1821. Par ti ci pou das 
cam pa nhas na va is do Rio da Pra ta de 1826 a 1828 e
do Pará em 1836. Seu gê nio es tra te gis ta re ve lou-se
na Ba ta lha do Ri a chu e lo, mas sua ação vi to ri o sa
pros se guiu em Pas sos da Pá tria Mer ce des, Cu e vas,
Cu ru zu e Cu ru pa i tí. Foi en tão que cu nhou suas duas
fra ses mais fa mo sas: “Ata car e des tru ir o ini mi go o
mais per to que pu der” e “O Bra sil es pe ra que
cada um cum pra o seu de ver”.

O go ver no bra si le i ro con ce deu-lhe a Ordem
Impe ri al do Cru ze i ro. Seu fe i to prin ci pal foi ce le bra do
pe los po e tas e re pre sen ta do em te las. O con sa gra do
pin tor Vi tor Me i re les imor ta li zou o acon te ci men to em
es plen do ro so tra ba lho.

Em 1866, Bar ro so re ce beu o tí tu lo de Ba rão do
Ama zo nas. Em 1868 foi no me a do Co man dan te Che fe
da Esqua dra; nes se mes mo ano pro mo vi do a
Vice-Almi ran te e fi nal men te re for ma do em 1873. Teve
os res tos mor ta is tras la da dos do Uru guai para o Rio de
Ja ne i ro a bor do do cru za dor “Bar ro so”, as sim ba ti za do
em sua ho me na gem. A ele, po de ría mos de di car tam-
bém, com jus te za, os ver sos de Fer nan do Pes soa a
Fer não de Ma ga lhães na II Par te de seu Mar Por tu guês:

Na pra ia ao lon ge por fim se pul to.
Dan çam, nem sa bem que a alma ou sa da
Do mor to ain da co man da a ar ma da,
Pul so sem cor po ao leme a gui ar
As naus no res to do fim do es pa ço.

Mes mo nes ta era ci ber né ti ca, na qual as
agres sões bé li cas va lem-se de vul ne ra bi li da des ini-
ma gi ná ve is até para a fic ção ci en tí fi ca, a fi bra e a
co ra gem con ti nu am in subs ti tu í ve is. Ambas, Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gra ças a exem plos
como o de Bar ro so, es tão e sem pre es ta rão pre sen-
tes na glo ri o sa Ma ri nha do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como in te gran te do Blo co de apo io
ao Go ver no, ve nho exal tar uma bri lhan te ação do
man da to do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que
se con fi gu ra uma óti ma no tí cia para todo o se tor agrí -
co la do País. Qu e ro pa ra be ni zar o Pre si den te Lula
pelo lan ça men to do Pla no de Sa fra da Agri cul tu ra Fa -

mi li ar 2003/2004, com re cur sos da or dem de 5,4 bi -
lhões de re a is, con tra 4,12 bi lhões apli ca dos na sa fra
an te ri or.

A am pli a ção do vo lu me de re cur sos dis po ní ve is
deve pro pi ci ar um cres ci men to de 40% no nú me ro de
con tra tos efe tu a dos pelo Pro gra ma Na ci o nal de For -
ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar.

Numa de mons tra ção cla ra de res pon sa bi li da de,
o Go ver no ma ni fes ta pre o cu pa ção em fa zer com que
o di nhe i ro anun ci a do che gue de fato ás mãos dos pe -
que nos pro du to res. De nada adi an ta ria anun ci ar um
gran de vo lu me de re cur sos se não fo rem eli mi na dos
en tra ves bu ro crá ti cos ao cré di to. Com o novo pla no,
os da dos dos agri cul to res per ma ne cem em ca das tro
úni co dis tri bu í do aos ban cos. Assim que o ca das tro
for apro va do, o pro du tor re ce be rá um car tão atra vés
do qual terá aces so aos re cur sos.

Ou tro mé ri to do pla no é o in cen ti vo à pro du ção
de ali men tos bá si cos, como ar roz, fe i jão, man di o ca,
mi lho e tri go, que te rão 50% a mais de cré di to do que
no ano an te ri or. Esses pro du to res te rão ga ran tia da
co mer ci a li za ção da pro du ção pela Com pa nhia Na ci o-
nal de Abas te ci men to. O pla no ain da in clui li nhas de
cré di to es pe ci a is para pe cuá ria de cor te e pes ca.

Cum pri men to tam bém o Pre si den te Lula e o
ilus tre Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues,
pela ins ta la ção da Câ ma ra Te má ti ca de Ne go ci a ções
Agrí co las Inter na ci o na is.

O novo ór gão é iné di to no País e cor res pon de a
um fó rum per ma nen te de dis cus são, en tre os se to res
pú bli co e pri va do, a res pe i to de pro pos tas da ca de ia
pro du ti va do agro ne gó cio para o co mér cio ex te ri or.
Re pre sen tan tes de to dos os seg men tos ex por ta do res
da agro pe cuá ria bra si le i ra vão in te grar a Câ ma ra,
além de in te gran tes de mi nis té ri os, co mis sões par la-
men ta res e co o pe ra ti vas.

A união do Go ver no e da área pri va da em de ba-
tes e na for mu la ção de es tra té gi as e me tas co muns
po de rá ga ran tir avan ços sig ni fi ca ti vos nas ne go ci a-
ções in ter na ci o na is. Mes mo com a ca rên cia de me-
lho ri as em vá ri os seg men tos, as ex por ta ções do
agro ne gó cio já ini ci a ram o ano ba ten do re cor de his tó-
ri co. Entre ja ne i ro e maio des te ano so ma ram 11 bi -
lhões de dó la res, va lor 38% aci ma do re gis tra do no
mes mo pe río do em 2002.

Fe liz men te, o Go ver no de Luiz Iná cio Lula da
Sil va, com pro van do sen si bi li da de e co nhe ci men to
das ne ces si da des do País, dá si na is de que não irá
me dir es for ços para rom per cada vez mais as bar re i-
ras ex ter nas à pro du ção agro pe cuá ria na ci o nal. O se -
tor su cro al co o le i ro e a bo vi no cul tu ra são exem plos
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cla ros de se to res já bem su ce di dos, mas que ain da
me re ce ri am com por tar ma i or car ga de in ves ti men tos.

A cri a ção da Câ ma ra Te má ti ca de Ne go ci a ções
Agrí co las Inter na ci o na is, pelo seu po ten ci al de in cre-
men tar e apa rar ares tas des se fun da men tal se tor na -
ci o nal, é ou tra ini ci a ti va que me re ce nos so apo io e
nos sos apla u sos.

Era o que ti nha a di zer.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para 
co men tar a ma té ria pu bli ca da no Jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, edi ção de 15 de ju nho do cor ren te, que tra ta
da ques tão agrá ria no País, des ta ca que o MST está

se mo bi li zan do para pres si o nar o Go ver no Lula a ini -
ci ar um pro ces so de re for ma agrá ria ma ci ço no País.

A ma té ria, de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu-
na, ser ve de aler ta para o pe ri go da de sor dem e para
a agri cul tu ra pro du ti va do país.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar
os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná-
ria a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos,
a se guin te

ORDEM DO DIA

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 119, de 2003

Dis cus são em tur no úni co da Me di da Pro vi só-
ria nº 119, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de
oi ten ta e nove mi lhões, cen to e vin te e oito mil re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
José Ro cha (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da
Pro vi só ria, e con trá rio às emen das apre sen ta das
pe ran te aque la Co mis são.

Re la tor re vi sor: Se na dor Luiz Otá vio

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 23, de 2003 (nº 331/2003, na Casa de 
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que au to ri za a União a con ce der in de ni za ção a José 
Pe re i ra Fer re i ra, ten do

Pa re ce res sob nºs 693 e 694, de 2003, das
Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio, fa vo rá vel; e

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc:
Se na dor Val dir Ra upp, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CAE, que apre sen ta.

3
PARECER Nº 692, DE 2003

(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 692,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, so bre a 

Men sa gem nº 75, de 2003 (nº 112/2003, na ori gem),
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li-
be ra ção do Se na do a es co lha da Dou to ra Ma ria Pa -
u la Dal la ri Buc ci para exer cer o car go de Pro cu ra-
dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa
Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça, com
man da to de 2 anos.

4
PARECER Nº 602, DE 2003

(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
602, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, so bre a Men sa gem nº 99, de 2003 (nº
193/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do Se na do o
nome do Dou tor Lé lio Ben tes Cor rêa, Sub pro cu ra-
dor-Ge ral do Tra ba lho, para com por o Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do,
em vaga re ser va da a mem bro do Mi nis té rio Pú bli-
co do Tra ba lho, de cor ren te da apo sen ta do ria do
Mi nis tro Wag ner Antô nio Pi men ta.

5
MENSAGEM Nº 118, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 118, de 2003 (nº 219/2003, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub-
me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Affon so Emí lio de Alen cas tro Mas sot, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a-
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca Tche ca.

6
MENSAGEM Nº 129, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 129, de 2003 (nº 250/2003, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub-
me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se-
nhor Gil ber to Verg ne Sa bo ia, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per-
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
ao Re i no dos Pa í ses Ba i xos.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 1999

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, ten do como 
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can-
ti, que al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral (re gras para de mar ca ção de ter ras in-
dí ge nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, 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
Amir Lan do, fa vo rá vel, com as Emen das 1 a 4-CCJ,
que apre sen ta.

8
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

 Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Sér gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti-
vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va-
men to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, 
de 1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá-
rio do Se na dor Pe dro Si mon.

9
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

 Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de

1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

10
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 55, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da
ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

11
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 26, 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 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do, ad hoc: Se na dor Luiz Pon tes, com abs -
ten ção e voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
José Fo ga ça.

12
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 34, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra dis po si ti vos dos ar ti gos 165,
166 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria con di ções
or ça men tá ri as para ga ran tir a con clu são de obras
pú bli cas em an da men to), ten do

Pa re cer sob nº 316, 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
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Ro ber to Re quião, 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 72, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral
para de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se rão apre ci-
a dos em re u niões se pa ra das das duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pé res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, 
de re da ção, que apre sen ta.

14
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2003

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de 
2003, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a re da ção dos arts. 49, XII, e 
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a com -
pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para apre ci ar os
atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e per-
mis são de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la-
tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 79, de 2001 (nº 2.448/2000, na Casa de
ori gem), que al te ra a re da ção do art. 359 da Lei nº
4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ra (ins ti-
tui a obri ga to ri e da de do de po i men to pes so al no pro -
ces so pe nal ele i to ral), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 338, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Cé sar Bor ges.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 133, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 133, de 2001 (nº 4.162/2001, na Casa de
ori gem), que al te ra o ca put do art. 20 da Lei nº 5.474,
de 18 de ju lho de 1968 (in clui as em pre sas, fun da-
ções e so ci e da des ci vis pres ta do ras de ser vi ços de
lo ca ção de bens mó ve is en tre as que po dem emi tir fa -
tu ra e du pli ca ta), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 381, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor Se na dor
Edu ar do Aze re do.

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 97, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 97, de 2002 (nº 379/99, na Casa de
ori gem), que al te ra a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de
1992, que “dis põe so bre as san ções apli cá ve is aos
agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri que ci men to ilí ci to
no exer cí cio de man da to, car go, em pre go ou fun ção
na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci-
o nal e dá ou tras pro vi dên ci as”, ten do

Pa re cer sob nº 207, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CCJ, que apre sen ta.

18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 8, de 2003 (nº 5.063/2001, na Casa
de ori gem), que de no mi na “Ro do via Jor ge Ama do” o 
tre cho da Ro do via BR-415 que in ter li ga as ci da des
de Ita bu na e Ilhéus, no Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 311, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i-
de.

19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
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ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, 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 Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos 
Re cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 52, de 2002, de au to ria do Se na dor
Ade mir Andra de, que mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11
de ja ne i ro de 1990, es ta be le cen do cri té ri os para a
dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

21
MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 76,
de 2003 (nº 114/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu-
to Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó vel que es-
pe ci fi ca à União Bra si le i ra de Escri to res.

22
MENSAGEM Nº 97, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 97,
de 2003 (nº 173/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 12, de 2001 (nº 2.282/99, na Casa 
ori gem), que au to ri za o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al a doar imó vel que es pe ci fi ca ao Mu ni cí pio de
Anto ni na, Esta do do Pa ra ná.

23
MENSAGEM Nº 107, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 107,
de 2003 (nº 215/2003, na ori gem), de 26 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da
da Men sa gem nº 5, de 2003, que sub me te à apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor To mas
Ma u rí cio Gug ge nhe im, Mi nis tro de Se gun da Clas se

da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ga bo ne sa, exer cer o de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca De mo crá ti ca de São Tomé e
Prín ci pe.

24
REQUERIMENTO Nº 325, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 325, 
de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio, so li ci tan do a tra mi-
ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 136 e 
155, de 2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 44 
mi nu tos.)

AGENDA DO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL

24-6-2003
ter ça-fe i ra

11:00 – Se nhor Luis Fra ga (Par ti do Po pu lar), Pre -
si den te da Co mis são dos Assun tos Íbe ro-Ame ri-
ca nos do Se na do Espa nhol; Se na dor Je sus Se-
púl ve da (PP) Por ta Voz da Co mis são, Se na dor
José Car ra cao (PSOE), Por ta Voz da Co mis são,
Se na dor Ve nân cio Acos ta,(Co a li zão Ca ná ria) e o
Se nhor Ma nu el Ma rin, Le tra do do Se na do

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:30 – Se nhor Jor ge Ger dau, Pre si den te do Gru -
po Ger dau, acom pa nha do do De pu ta do Fe de ral
Arman do Mon te i ro, Pre si den te da Con fe de ra ção
Na ci o nal das Indus tri as

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:00 – Mi nis tra Be ne di ta da Sil va, Mi nis tra de
Esta do da Assis tên cia e Pro mo ção So ci al

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:00 – Mi nis tro Wal fri do dos Ma res Guia, Mi-
nis tro de Esta do do Tu ris mo, acom pa nha do de
Mi nis tros do Mer co sul e tam bém da Bo lí via e
Peru

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

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

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

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

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papeléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

Atualizada em 13/05/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br

Página 5 de 9

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

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

Fátima Cleide 1. Tião Viana
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe 4. Papaléo Paes
Duciomar Costa 5. Sibá Machado
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago)
(vago) 8. (vago)

PMDB
Hélio Costa 1. Mão Santa
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata 4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral
José Maranhão 6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago)

PFL
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro
José Jorge 3. José Agripino
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel
Renildo Santana 5. Paulo Octavio
Roseana Sarney 6. João Ribeiro

PSDB
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia

PDT
Osmar Dias 1. Jefferson Peres
Almeida Lima 2. Álvaro Dias 

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 19.2.2003, o 
PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa.

Telefone: 3113498  Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

Atualizada em 10/04/2003



 
5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

(17 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 
PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)

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

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo 2. (vago)
Magno Malta 3. (vago)
Aelton Freitas 4. (vago)
Marcelo Crivella 5. (vago)

PMDB
Renan Calheiros 1. Gerson Camata
Ney Suassuna 2. Amir Lando
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral 4. (vago)
Garibaldi Alves Filho 5. (vago)

PFL
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro
Leomar Quintanilha 3. (vago)
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney

PSDB
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia
(vago)1 2. Romero Jucá
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros

PDT
Jefferson Peres 1. (vago)

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta

1 O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3113915 Fax: 3111060

E – Mail: mariadul@senado.br .
Atualizada em 26/03/2003



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

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

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)

PMDB
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa 5. (vago)

PFL
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão
João Ribeiro 2. Renildo Santana
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel 4. Roseana Sarney

PSDB
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra

PDT
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias 

PPS
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

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

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretário: Celso Parente 
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Índice Onomástico 
 
AELTON FREITAS 
 
 Faz uma análise do Plano Nacional de Safra da agricultura Familiar e a criação 
da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais. 566 
 
ALBERTO SILVA 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 530 
 
ALMEIDA LIMA 
 
 Faz uma análise do governo Lula. 88 
 
ALOIZIO MERCADANTE  
 
 Discute a cerca da criação de uma CPI mista para a apuração de irregularidades 
no Banestado. 206 
 
 Refuta as críticas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a respeito da 
condução da economia. 324 
 
 Resposta ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio. 328 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 518 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 529 
 
 Encaminha a votação o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 539 
 
AMIR LANDO  
 
 Fala da promoção, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 
fóruns estaduais durante os meses de junho e julho, com o objetivo de debater o Plano 
Plurianual 2004-2007. 286 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 
 Propostas para viabilizar a compensação do fundo de desoneração das 
exportações dos estados. 240 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Faz considerações sobre a decisão do Governo de privatizar a BR-163, que é 
fundamental para o impulso ao setor de agro-negócio brasileiro. 77 
 
 Informa que apresentarão o pedido de instauração da CPI, para apurar o sumiço 
dos 32 bilhões. Aparte ao Senador Osmar Dias. 81 
 
 Faz considerações sobre a reunião, do Comitê de Política Monetária – Copom. 86 
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 Requerimento Nº 462, de 2003, que requer que seja criada Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), composta de 11 (onze) membros titulares e de 6 (seis) 
suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, destinada a, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, com limite de despesas fixado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais), apurar e investigar as remessas de recursos financeiros para o exterior, a partir de 
Foz do Iguaçu/PR, entre os anos de 1996 e 1999, que apresentam indícios de lavagem de 
dinheiro e de crimes contra o sistema  financeiro nacional e contra a ordem tributária. 198 
 
 Comenta a matéria publicada na revista “Época”, intitulada “O porre dos juros”. 296 
 
 Comenta a matéria do “Correio Brasiliense” intitulada: “Governo rejeita 
negociação com servidores”. 465 
 
 Comenta artigo publicado no Jornal do Brasil, de 15 de junho do corrente, 
intitulado “Ao vosso reino nada”, de autoria da jornalista Dora Kramer. 564 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Requerimento Nº 454, de 2003, que requer a tramitação em conjunto do Projeto 
de Lei da Câmara nº 20, de 2003, com os Projetos de Lei do Senado nºs

 

 185, de 2002, e 
210, de 2000, por versarem sobre a mesma matéria. 101 

 Discute sobre a posição das Forças Armadas em relação à sua colaboração para a 
segurança pública. Aparte ao Senador Magno Malta. 266 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 240, de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que Estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional para 
determinar a adoção de políticas específicas de acesso a bibliotecas, a computadores e a 
internet e elaboração de metas de inclusão digital. 147 
 
 Justifica a proposição do projeto de lei. 149 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 
 Requerimento Nº 455, de 2003, que requer informações ao Exmº Sr. Ministro 
das Cidades sobre obras de saneamento e abastecimento de água em municípios 
brasileiros. 147 
 
 Requerimento Nº 457, de 2003, que requer informações ao Ministro dos 
Esportes, acerca de convênio firmado com a Prefeitura de Uatumã, no Amazonas, para 
construção de quadra de esportes em escolas do município. 195 
 
 Requerimento Nº 458, de 2003, que requer informações ao Secretário Especial 
dos Direitos Humanos, da Presidência da República, acerca de estatísticas oficiais, quanto 
ao total dos chamados excluídos. 196 
 
 Requerimento Nº 459, de 2003, que requer informações ao Ministro da Saúde, 
acerca da fiscalização o controle de medicamentos. 196 
 
 Requerimento Nº 460, de 2003, que requer a retirada do Requerimento de 
Informações nº 398/2003. 197 
 
 Discute a cerca da criação de uma CPI mista para a apuração de irregularidades 
no Banestado. 204 
 
 Informa o transcurso do 132º aniversário de fundação da Associação Comercial 
do Amazonas. 210 
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 Requerimento Nº 468, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego as informações que menciona. 228 
 
 Discute a reação do governo às declarações do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso a respeito da condução da economia. 246 
 
 Faz um balanço da gestão do Governo Fernando Henrique Cardoso. 257 
 
 Discute a divisão da bancada do PT no apoio às reformas. 257 
 
 Comenta o editorial do jornal “Folha de S. Paulo”, que adverte sobe o excessivo 
poder atribuído pelo Presidente Lula ao Ministro-Chefe da Casa Civil. 283 
 
 Comenta sobre o artigo do jornalista Diogo Mainardi, publicado na revista 
“Veja”, em que é feita uma comparação entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro da 
Itália, Sílvio Berlusconi. 283 
 
 Fala da redução da taxa básica de juros. 489 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 519 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 526 
 
 Discute o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 537 
 
 Requerimento Nº 481, de 2003, que requer voto de aplauso à jornalista Cristine 
de Cássia, de “O Globo”, pela publicação de reportagens sobre o problema das drogas. 560 
 
 Manifesta sua preocupação com o descaso do governo federal com a Embrapa. 560 
 
AUGUSTO BOTELHO 
 
 Requerimento Nº 465, de 2003, que requer homenagem de pesar pelo 
falecimento do Deputado Federal, pelo PDT de Roraima, Moises Sragovicz Lipnik, e 
apresentação de condolências a sua família, especialmente a seus pais, Leon Sragovicz e 
Mina Sragovicz, e a seu filho Alan. Tendo usado da palavra os Srs. Romero Jucá, Arthur 
Virgílio, Augusto Botelho e Ney Suassuna. 201 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 243, de 2003, que dá nova redação ao § 1º do art. 
43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor), para reduzir de cinco para dois anos o prazo máximo para a manutenção de 
informações negativas em cadastros de consumidores. 238 
 
 Ressalta a importância do auto-exame na prevenção do câncer de mama. Aparte 
à Senadora Iris de Araújo. 350 
 
 Fala dos riscos da exploração florestal e do programa de desenvolvimento da 
Amazônia. Aparte ao Senador Sibá Machado. 368 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 247, de 2003, que acrescenta inciso XVII ao artigo 
51 da Lei nº 8.078, de 141 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, definindo como nula a cláusula de eleição de foro 
em prejuízo da defesa do consumidor. 496 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 248, de 2003, que acrescenta inciso XVIII ao art. 
51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências” para prever a nulidade da cláusula que surpreenda 
o consumidor após a conclusão do contrato. 497 
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DEMOSTENES TORRES 
 
 Requerimento Nº 463, de 2003, que requer a manifestação da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, quanto às informações solicitadas. 200 
 
 Discute a implantação da escola integral como forma de prevenção da 
criminalidade. 253 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 49, de 2003, que acrescenta inciso e dá 
nova redação ao § 2º do art. 37 da Constituição Federal, para vedar a nomeação de 
parentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança. 513 
 
 Faz Considerações sobre a crise de identidade que vive o governo do Partido dos 
Trabalhadores. 556 
 
DUCIOMAR COSTA 
 
 Requerimento Nº 472, de 2003, que requer a retirada, em caráter definitivo, do 
Requerimento nº 261, de 2003. 477 
 
 Requerimento Nº 480, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado da Integração 
acional as informações que menciona. 559 
 
 EDISON LOBÃO  
 
 Discute a necessidade das reformas tributária, previdenciária, do judiciário e 
política. Como forma de alavancar o desenvolvimento do País. 89 
 
 Enaltece a escolha do idoso como tema da Campanha da Fraternidade. 459 
 
EDUARDO AZEREDO 
 
 Afirma que Fernando Henrique é um ex-presidente apenas por não poder se 
candidatar novamente. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. 242 
 
 Informa a atual situação do metrô de Belo Horizonte/MG. Aparte ao Senador 
José Jorge. 245 
 
 Discute sobre a posição das Forças Armadas em relação à sua colaboração para a 
segurança pública. Aparte ao Senador Magno Malta. 269 
 
 Comenta a matéria publicada na “Folha de S. Paulo”, na qual o Secretário de 
Justiça de São Paulo afirma que as invasões de terras ocorridas no Estado, nos últimos 
meses, têm motivações políticas. 463 
 
 Comenta artigo publicado no Correio Braziliense, de 16 de junho do corrente, 
intitulado “Arrecadação burra e suicida”, e sobre matérias publicadas na primeira página 
do jornal Estado de Minas, de 13 de junho do corrente. 562 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Como Presidente, esclarece a Plenário as questões levantadas pela Senadora 
Ideli Salvatti com relação à ordem de leitura dos requerimentos, para a instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar eventuais irregularidades na remessa de 
divisas do Brasil para o exterior. 204 
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EDUARDO SUPLICY 
 
 Discute os assuntos apresentados pelo Senador Paulo Paim principalmente a 
manifestação dos artistas negros. Aparte ao Senador Paulo Paim. 74 
 
 Solicita uma Comissão Parlamentar de Inquérito mista para o Banestado e queda 
das taxas de juros. 90 
 
 Concorda com o colega que está na hora de reduzi as taxas de juros. Aparte ao 
Senador Pedro Simon. 97 
 
EFRAIM MORAIS 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 518 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 528 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 
 Discute a necessidade de revisão do modelo de financiamento da educação no 
Brasil.  85 
 
 Parabeniza o colega pela clareza do seu discurso. Aparte ao Senador Eduardo 
Suplicy.  92 
 
 Fala da importância das reformas e do direito dos trabalhadores de ter um salário 
mínimo justo. Aparte ao Senador Paulo Paim. 374 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 
 Parecer Nº 697, de 2003-PLEN, parecer oral proferido no Plenário, que trata do 
Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2003, proveniente da Medida Provisória nº 118, de 
2003.  535 
 
FERNANDO BEZERRA 
 
 Faz considerações a respeito da proposta de reforma tributária. 488 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 
 Discute a crise que atinge o setor ceramista no Rio Grande do Norte. 100 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 249, de 2003, que concede isenção do Imposto de 
importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados a aparelhos próprios para 
radioamadorismo, quando importados ou adquiridos por radioamador habilitado e 
participante da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (RENER), integrante do 
Sistema Nacional de Defesa civil (SINDEC). 497 
 
 Congratula-se com o discurso da colega e relembra Mário Covas. Aparte à 
Senadora Lúcia Vânia. 556 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 
 Explicita sua preocupação com a qualidade de produção do Legislativo. 451 
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HÉLIO COSTA 
 
 Parecer Nº 689, de 2003 (da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2003 (nº 6.239/2002, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República que estabelece multa em operações de 
importação, e dá outras providências. 217 
 
 Requerimento Nº 469, de 2003, que solicita à Ministra de Estado de Minas e 
Energia as informações que menciona. 229 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Discute a cerca da criação de uma CPI mista para a apuração de irregularidades 
no Banestado. 207 
 
 Fala da Polêmica em torno das críticas do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 274 
 
 Manifesta o seu repúdio às comparações feitas pelo Presidente Lula entre os 
salários do funcionalismo público e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada 
para efeito dos benefícios da Previdência. 274 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 528 
 
 Requerimento Nº 476, de 2003, que requer destaque, para votação em separado, 
da emenda 17, apresentada à MP 117, para modificar i texto do PL º 19/2003. 530 
 
 Discute o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 536 
 
 Requerimento Nº 477, de 2003, destaque de emenda para votação em separado. 541 
 
 Encaminha a votação o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 541 
 
HERÁCLITO FORTES 
 
 Parecer Nº 698, de 2003 – CRE, leitura do parecer que aprova o nome do Sr. 
Antônio Paes de Andrade, indicado para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Portuguesa. 547 
 
 Adverte o governo sobre falhas no Programa Fome Zero. Aparte ao Senador 
Demóstenes Torres 557 
 
IDELI SALVATTI 
 
 Requerimento Nº 461, de 2003, que requer a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, composta por onze titulares e sete suplentes, para, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, apurar eventuais irregularidades na remessa de divisas do Brasil para o 
exterior, a partir de 1996, realizadas principalmente através do Banestado, ex-banco 
estatal do Paraná. 199 
 
 Levanta questões à cerca da ordem de leitura dos Pareceres e sugere a instituição 
de uma CPI mista – a da Câmara e a do Senado. 202 
 
ÌRIS DE ARAÚJO 
 
 Discute a necessidade de efetiva atuação do Estado no controle do processo de 
fabricação de medicamentos. 71 
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 Elogia o trabalho da recém instalada comissão parlamentar de inquérito 
temporária que analisa a exploração sexual da criança e do adolescente. 192 
 
 Fala do trabalho informal no Brasil. 320 
 
 Discute a necessidade de ampliação das campanhas institucionais de prevenção 
ao câncer de mama. 348 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 246, de 2003, que dispõe sobre a reserva de 
habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia. 476 
 
 Aplaude a iniciativa do governo Lula de incentivar o investimento na construção 
de moradias populares. 480 
 
JEFFERSON PERES 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 518 
 
 Discute o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 539 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Ressalta que se deve resolver o problema da moradia para possibilitar a 
resolução do problema da fome. Aparte à Senadora Iris de Araújo. 481 
 
 Fala do encontro da indústria da construção, ocorrido em São Luiz/MA. 489 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Afirma a posição favorável do PFL a respeito da CPI do Banestado. 203 
 
 Faz um paralelo entre FHC e Lula. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 260 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 517 
 
 Requerimento Nº475, de 2003, que requer votação nominal para a Emenda nº 2, 
destacada. 521 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 527 
 
 Encaminha a votação o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 540 
 
JOSÉ JORGE 
 
 Fala das vantagens dos investimentos metroviários no País. 243 
 
 Fala da competição entre os setores elétrico e agrícola pelo uso da água da bacia 
do São Francisco. Discute a importância da valorização da Agência Nacional de Águas – 
ANA.  352 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Informa sobre a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, no Laranjal do Jarí, 
no Amapá. 214 
 
 Parecer Nº 696, de 2003, da Comissão diretora, que dá redação final do Projeto 
de Lei de Conversão nº 19, de 2003 (Medida Provisória nº 117, de 2003). 532 
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JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer Nº 687, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Ofício nº S/9, 
de 2002, (nº 392/02, na origem), que solicita instauração pelo Ministério da Saúde de 
sindicância para apurar possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde, notadamente no 
Hospital das Clínicas Dr. Nardini, do município de Mauá/SP. 134 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Faz homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. João da Costa Oliveira. 95 
 
 Concorda com as idéias do colega Senador. Aparte ao Senador Pedro Simon. 99 
 
LEONEL PAVAN 
 
 Parabeniza o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e afirma que deve 
haver uma ação mais efetiva em relação à programação exibida pelas TVs do País. 
Aparte à Senadora Iris de Araújo. 193 
 
 Ressalta a realização da 15ª Festa Nacional do Pinhão, que acontecerá em 
Lages/SC. 289 
 
 Comenta os artigos “Lula e a CUT” e “O diálogo conveniente”, publicados na 
“Folha de S. Paulo” e no “Jornal do Brasil”. 289 
 
LÚCIA VÂNIA 
 
 Ressalta a importância do encontro de prefeitos e prefeitas tucanos que se realiza 
em Brasília. 212 
 
 Comenta as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 294 
 
 Critica o novo decreto que dispõe sobre as políticas públicas no setor das 
telecomunicações. 323 
 
 Faz considerações sobre a síntese de indicações sociais, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 466 
 
 Homenageia os 15 anos de fundação do PSDB. 554 
 
 Comenta a matéria publicada no jornal “O Estado de S. Paulo”, edição de 15 de 
junho, que trata da questão agrária no País, destaca que o MST está se mobilizando para 
pressionar o governo Lula a iniciar um processo de reforma agrária maciço o País. 567 
 
LUIZ OTAVIO 
 
 Parecer Nº 693, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (nº 331/2003, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José 
Pereira Ferreira. 334 
 
 Parecer Nº 694, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 23, de 2003 (nº 331/2003, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza a União a conceder indenização a José Pereira 
Ferreira.  334 
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 Fala da comemoração de “Corpus Christi” em seu estado. 455 
 
 Medida Provisória Nº 119, de 2003, discussão em turno único da Medida 
Provisória nº 119, de 2003, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério dos 
Transportes, no valor de oitenta e nove milhões, cento e vinte e oito mil reais, para os fins 
que especifica. 545 
 
MÃO SANTA 
 
 Discute a cerca da saúde pública. Aparte ao Senador Papaléo Paes. 66 
 
 Fala da grave situação dos universitários que não obtêm financiamento para 
custear seus estudos. 72 
 
 Discute sobre o desvio de 32 bilhões do Banco do Estado do Paraná. Aparte ao 
Senador Osmar Dias. 81 
 
 Discute sobre a diferença salarial no País. Aparte à Senadora Heloisa Helena. 275 
 
 Apresenta a proposta de emenda à Constituição para isentar as contas-salário do 
pagamento da Contribuição Provisória obre Movimentação Financeira. 276 
 
 Ressalta a importância do PMDB para o desenvolvimento do Nordeste e do País. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna. 280 
 
 Apela pela liberação de recursos para a manutenção do Hospital Universitário do 
Piauí.  346 
 
 Fala da necessidade de valorização do SUS e do pagamento de salários justos 
aos médicos que praticam a Medicina avançada. Aparte à Senadora Iris de Araújo. 351 
 
 Afirma que votará pelo maio salário mínimo. Aparte ao Senador Paulo Paim. 374 
 
 Fala da experiência que teve como governador sobre problema da moradia. 
Aparte à Senadora Iris de Araújo. 481 
 
 Faz encaminhamento de requerimento de voto de louvor à Sociedade Piauiense 
de Combate ao Câncer e ao Hospital São Marcos, de Teresina, pelo transcurso dos 50 
anos de sua fundação. 485 
 
 Requerimento Nº 474, de 2003, que solicita que sejam apresentadas 
congratulações ao Hospital São Marcos, localizado na cidade de Teresina – PI, mantido 
pela Sociedade Piauiense de combate ao Câncer, pelas comemorações dos seus 50 anos 
de existência. 487 
 
MAGNO MALTA 
 
 Discute a cerca da criação de uma CPI mista para a apuração de irregularidades 
no Banestado. 207 
 
 Discute a possibilidade da instalação de uma refinaria da Petrobrás no Espírito 
Santo.  265 
 
 Participação das Forças Armadas na segurança pública. 265 
 
 Concorda com o colega que as reforma só não foram feitas no governo passado 
por falta de vontade por parte da presidência, e afirma que cinco meses é muito pouco 
tempo para se comparar o atual governo com os passados, devido os problemas herdados 
desde a ditadura. Aparte ao Senador Aloízio Mercadante. 329 
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MARCO MACIEL 
 
 Discute a cerca da saúde pública.Aparte ao Senador Papaléo Paes. 67 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Manifesta o seu apoio às idéias do colega. Aparte ao Senador Mão Santa. 277 
 
 Reivindica a instalação na cidade paraibana de Souza do Instituto Nacional do 
Semi-Árido para estudar possibilidades de convivência com a seca, cuja criação já foi 
anunciada pelo governo federal. 279 
 
 Comenta a necessidade de conservação do rio São Francisco e o fato de não se 
levar água às regiões que necessitam. Aparte ao Senador José Jorge. 353 
 
 Pede esclarecimentos a cerca do crime organizado em Mato Grosso. Aparte à 
Senadora Serys Slhessarenko. 356 
 
 Defende a implantação de políticas voltadas para os jovens como forma de evitar 
a delinqüência. 369 
 
 Parabeniza o colega pela luta por um salário mínimo justo e manifesta sua 
posição a favor de que não se mexa no ganho do aposentado. Aparte ao Senador Paulo 
Paim.  375 
 
 Disserta sobre a sua relação com a igreja “Assembléia de Deus”. Aparte ao 
Senador Luiz Otávio. 455 
 
OSMAR DIAS 
 
 Requerimento Nº 453, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
184, de 2003, que “Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a 
forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências”, seja 
encaminhado à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre o mesmo. 01 
 
 Fala da sua preocupação de que as reformas propostas pelo Governo não parem 
a administração pública. 78 
 
 Fala da perspectiva de aumento da carga tributária ao setor produtivo. 78 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 245, de 2003 – Complementar, que altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 475 
 
PAPALÉO PAES 
 
 Explicita suas expectativas de solução para a situação dos pacientes renais 
crônicos afetados pela deteriorização dos atendimentos pagos pelo SUS. E fala do 
elevado índice de óbitos no País, em decorrência do aumento dos casos de câncer. 65 
 
 Requerimento Nº 456, de 2003, que requer audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 
nº 161, de 1989-Complementar, que “define os serviços de qualquer natureza sujeitos ao 
imposto de competência dos municípios, previsto no inciso IV do art. 156 da 
Constituição Federal e estabelece suas alíquotas máximas”. 153 
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 Questiona a veracidade da atribuição de responsabilidade aos servidores 
públicos pelo déficit da Previdência. 293 
 
 Fala do reconhecimento pelos trabalhos do serviço de comunicação do Senado. 457 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 
 Parecer Nº 692, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem Nº 75, de 2003, (nº 112/2003, na origem) que submete à apreciação do 
Senado Federal a escolha da Doutora Maria Paula Dallari Bucci, para exercer o cargo de 
Procurador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE do 
Ministério da Justiça, com mandato de 2 anos. 333 
 
 Parecer Nº 695, de 2003, parecer oral, proferido no plenário. 524 
 
PAULO OCTÁVIO 
 
 Requerimento Nº 478, de 2003, que requer urgência para o Projeto de Resolução 
nº 19, de 2003, da autoria da comissão de Assuntos Econômicos, que “prorroga o prazo 
para exercício de autorização concedida à Petrobrás Transporte S.A. (TRANSPETRO) 
pela Resolução nº 34, de 2001, e reajusta valores referidos naquela Resolução”. 554 
 
 Requerimento Nº 479, de 2003, que requer urgência para o Projeto de Resolução 
nº 22, de 2003, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, advindo da Mensagem 
nº 98, de 2003, que “propõe ao Senado Federal, seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente 
a até US$46,000,000.00 (quarenta e seis milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco 
Internacional para  Reconstrução de Desenvolvimento (BIRD), destinada ao 
financiamento parcial do Programa de Infra-Estrutura em Áreas de Baixa Renda da 
Região Metropolitana do Recife – Prometrópole”. 554 
 
PAULO PAIM 
 
 Registra a reunião realizada entre Ministros de Estado e entidades ligadas aos 
servidores públicos, para formatar o processo de negociação em torno da reforma da 
Previdência. E explicita sua preocupação com as aposentadorias de professores das 
universidades públicas, em virtude da reforma da Previdência. 73 
 
 Informa sobre manifesto de artistas negros em apoio a projeto de lei de sua 
autoria, que estabelece o Estatuto da Igualdade Racial. 73 
 
 Registra a decisão do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais do Estado 
do Rio de Janeiro (SINTRASEF) de adotar para os seus funcionários o salário mínimo do 
DIEESE, no valor de R$1.399,10. 212 
 
 Manifesta o seu apoio às idéias do colega. Aparte ao Senador Mão Santa. 277 
 
 Justifica a Proposta de Emenda à Constituição º 47, de 2003, que altera o caput 
do art. 57 de Constituição Federal, estabelecendo o final do recesso parlamentar de julho. 278 
 
 Cumprimenta a Sra. Edna Roland, designada esta semana para fazer parte do 
grupo de monitores encarregado de acompanhar a implementação de resoluções da ONU 
referentes ao combate ao racismo e às desigualdades raciais. 294 
 
 Apóia o discurso da companheira e ressalta a questão dos discriminados por 
qualquer motivo. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 306 
 
 Fala das perspectivas de alteração na Reforma da Previdência. 315 
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 Fala do trabalho informal no Brasil. Aparte à Senadora Iris de Araújo. 320 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 244, de 2003, que altera a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para disciplinar a correção dos benefícios previdenciários. 343 
 
 Fala dos seus projetos para cotas nas universidades. Aparte ao Senador Mão 
Santa.  347 
 
 Apresenta ao plenário o livro “A História do Salário Mínimo no Brasil”, 
publicado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal de Rio de Janeiro 
(SINTRASEF), que mostra a evolução dessa remuneração ao longo da história. 372 
 
PEDRO SIMON 
 
 Pede ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determine imediatamente a 
queda das taxas de juros. 96 
 
 Parecer Nº 691, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem nº 124, de 2003 (nº 45/2003, na origem), através da qual o Presidente 
da República submete à apreciação d Senado Federal a indicação do Douto Cláudio 
Lemos Fonteles para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. 298 
 
 Requerimento Nº 473, de 2003, que requer a tramitação em conjunto dos 
Projetos de Resolução nºs 26, de 1999 e 25, de 2003, por regularem a mesma matéria. 477 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 377, de 2003, que disciplina relações jurídicas 
decorrentes da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002. 511 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Fala dos indicadores sociais do Brasil. 252 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 518 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Fala da importância do projeto de lei para ajudar na redução dos problemas 
raciais. Aparte ao Senador Paulo Paim. 75 
 
 Fala da necessidade da redução da taxa de juros. Aparte ao Senador Eduardo 
Suplicy.  92 
 
 Apóia as idéias do colega Senador. Aparte ao Senador Pedro Simon. 99 
 
ROMEU TUMA 
 
 Ressalta a importância da CPI instaurada pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Aparte à Senadora Iris de Araújo. 193 
 
 Exalta o aniversário da Batalha naval do Riachuelo, dia dedicado à Marinha do 
Brasil.  565 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Informa a inauguração do espaço cultural Marcantonio Vilaça no Tribunal de 
Conatas da União. 82 
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 Parecer Nº 688, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Substituto da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 161, de 1989 – 
Complementar, (nº 1/91 – Complementar naquela Casa), de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que define os serviços de qualquer natureza sujeito ao imposto de 
competência dos municípios, previsto no inciso IV do art. 156 da Constituição, e 
estabelece suas alíquotas máximas. 135 
 
 Requerimento Nº 464, de 2003, que requer que sejam prestadas homenagens de 
pesar pelo falecimento do Deputado Moisés Lipnike. Tendo usado da palavra os Srs. 
Romero Jucá, Arthur Virgílio, augusto Botelho e Ney Suassuna. 201 
 
 Comenta sobre Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
proclamou 2003 como o Ano Internacional da Água Doce. 210 
 
 Parecer Nº 690, de 2003 (da Comissão de Assuntos Econômicos), sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2003 (nº 6.239/2002, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República que estabelece multa em operações de importação, 
e dá outras providências. 217 
 
 Analisa o estudo “Soluções para o desenvolvimento do mercado de capitais 
brasileiros”, de autoria do professor Carlos Antonio Rocca. 288 
 
 Elogia a decisão do Governo de congelar o preço de cerca de mil tipos de 
medicamentos. 355 
 
 Registra o encontro em Roraima, entre políticos e representantes do Incra com o 
intuito de dirimir conflitos entre famílias assentadas pela reforma agrária e proprietários 
de terras do Estado. 355 
 
 Homenageia o ex-Ministro Hélio Beltrão, a propósito da publicação do livro 
“Descentralização & Liberdade”, iniciativa da Editora Universidade de Brasília em 
parceria com o Instituto Hélio Beltrão. 462 
 
 Discute o combate à AIDS no Brasil. 560 
 
SÉRGIO GUERRA 
 
 Comenta a matéria publicada na revista “Época”, intitulada “Crise fecha hotel do 
Vice-Presidente”. 295 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 242, de 2003, que altera a Lei nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas nos termos 
do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. Em relação à propaganda de medicamentos e 
terapias.  235 
 
 Faz considerações sobre o episódio que resultou em óbitos em decorrência da 
ingestão do medicamento Celobar. 285 
 
 Transcreve discurso pronunciado por S.Exª. no Senado da República Mexicana 
durante a realização de seminário internacional sobre os direitos políticos das mulheres 
na América. 305 
 
 Discute a cerca das perspectivas de alteração na Reforma da Previdência e da 
situação dos futuros aposentados. Aparte ao Senador Paulo Paim. 316 
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 Faz um apelo pela recuperação das rodovias brasileiras com a utilização dos 
recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. 356 
 
 Faz considerações sobre o crime organizado em Mato Grosso. 356 
 
 Comenta o plano safra para a agricultura familiar para o biênio 2003/2004, e 
defende a adoção efetiva pelo governo do “software livre”. 481 
 
SIBÁ MACHADO 
 
 Faz registro do seminário sobre certificação florestal, realizado no Pará, bem 
com a reunião dos governadores da região Norte com ministros de Estado. 366 
 
 Requerimento Nº 470, de 2003, que requer tramitação conjunta do PLS nº 7, de 
2003, com o PLS 246, 2002, por regulagem a mesma matéria. 476 
 
TASSO JEREISSATI 
 
 Discute a importância do metrô para Fortaleza/CE e informa que as obras para a 
sua construção estão paralisadas. Aparte ao Senador José Jorge. 244 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 
 Saúda às iniciativas de preservação da natureza levadas a cabo pelo Instituto 
para a Preservação da Mata Atlântica – IPMA. 102 
 
TIÃO VIANA 
 
 Faz considerações sobre a trajetória dos juros na política econômica do governo 
Lula.  83 
 
 Comenta sobre a CPI do Banestado e questiona a mudança da ordem de leitura 
dos pareceres. 203 
 
 Requerimento Nº 466, de2003, que solicita audiência da Comissão de Assuntos 
Econômicos para que profira parecer sobre os impactos econômicos que a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2002, possa causar ao Regime Geral da Previdência 
social.  227 
 
 Requerimento Nº 471, de 2003, que solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 
136, de 2001, que revoga os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para extinguir a 
contribuição sindical prevista em lei e dá outras providências, seja submetido ao exame 
da Comissão de Assuntos sociais, constante do despacho inicial. 476 
 
 Ressalta a importância do plano safra para os pequenos agricultores. Aparte à 
Senadora Serys Slhessarenko. 483 
 
 Faz um panorama dos problemas da área da saúde no País.Aparte ao Senador 
Mão Santa. 486 
 
 Discute a cerca do Projeto de Lei de Conversão Nº 18, de 2003. 518 
 
 Discute o parecer nº 695, de 2003, proferido pela Senadora Patrícia Sabóia. 527 
 
 Discute o Projeto de Lei de Conversão Nº 20, de 2003. 538 
 



 15 

VALDIR RAUPP 
 
 Requerimento Nº 467, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República as informações que menciona. 228 
 
 Discute a necessidade de reformulação das vantagens concedidas aos bancos no 
contexto da reforma tributária. 291 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 241, de 2003, que acrescenta dispositivo ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – tipificando o crime de 
participação em organização criminosa. 152 
 
 Fala das realizações da Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA) 211 
 
 Fala do abuso da indústria das multas de trânsito. 461 
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